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Simboluri
G AVERTISMENT
Mesajele de avertizare vă atrag atenţia asu-
pra pericolelor care vă pot periclita
sănătatea sau viaţa dumneavoastră, respec-
tiv sănătatea sau viaţa celorlalte persoane.
Respectaţi indicaţiile de avertizare.

H Notă privind protecţia mediului
Notele privind protecţia mediului vă oferă
informaţii privind acţiunile de eliminare eco-
logică.

! Notele privind deteriorarea materialelor vă
atrag atenţia asupra pericolelor care ar
putea duce la deteriorarea autovehiculului
dumneavoastră.

i Indicaţii utile sau alte informaţii care pot fi
de ajutor.

X Acest simbol se referă la o indicaţie
de acţionare pe care trebuie să o
respectaţi.

X Mai multe asemenea simboluri con-
secutive semnifică o indicaţie cu mai
mulţi paşi de acţiune.

(pagina
Y)

Acest simbol vă indică unde puteţi
găsi informaţii suplimentare referi-
toare la o temă.

Y Y Acest simbol semnifică o avertizare
sau o indicaţie de acţionare care
continuă pe pagina următoare.

Afişaj Afişaj pe display multifuncţional/
display Media

+ Nivel superior de meniu care
urmează a fi selectat în sistemul mul-
timedia

* Submeniuri corespunzătoare care
urmează a fi selectate în sistemul
multimedia



Bine ați venit în lumea Mercedes-Benz!
Citiți cu atenție acest manual de utilizare și
familiarizați-vă cu autovehiculul dumnea-
voastră înainte de prima cursă. Pentru sigu-
ranța dumneavoastră și pentru o durată de
funcționare mai lungă a autovehiculului, res-
pectați instrucțiunile și indicațiile de avertizare
din acest manual de utilizare. Nerespectarea
acestora poate duce la rănirea persoanelor,
precum și la defecțiuni la autovehicul.
Echiparea sau denumirea de produs a autove-
hiculului dumneavoastră se deosebesc în
funcție de:
RModel
Rcomandă
Rmodelul de țară
Rdisponibilitate
Figurile din acest manual de utilizare afișează
un autovehicul cu volan pe partea stângă. În
cazul autovehiculelor cu volan pe partea
dreaptă, dispunerea componentelor autovehi-
culului și elementelor de comandă diferă.
Mercedes-Benz își dezvoltă în permanență
autovehiculele.
Mercedes-Benz își rezervă dreptul de a face
modificări la următoarele puncte:
Rformă
Rechipare
Rsistem tehnic
De aceea, descrierea poate diferi în cazuri indi-
viduale față de cea a autovehiculului dumnea-
voastră.
Componentele autovehiculului sunt:
RInstrucțiuni de exploatare
Rcaietul de revizie sau de service
Rghidarea suplimentară în funcție de echipare
Aceste documente tipărite trebuie se afle
întotdeauna în autovehicul. La vânzarea auto-
vehiculului, predați aceste documente noului
proprietar.
Redacția tehnică a Daimler AG vă dorește o
călătorie plăcută.
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Sarcină utilă (maximă) ................... 271
Sarcini ........................................... 268
Şină de ghidare .............................. 269

Datele de acces ale furnizorului
de servicii de telefonie mobilă

Efectuarea introducerii .................. 200
Prelucrare ...................................... 200
Selectare ....................................... 200

Declaraţii de conformitate ................. 34
Deschiderea uşii

(Din interior) .................................... 73
Descuierea

Din interiorul autovehiculului
(butonul de deschidere centrali-
zată) ................................................. 73

Descuierea cu
Cheia mecanică de avarie ................ 70

Descuierea uşii şoferului
(Cu cheia de urgenţă) ...................... 74

Destinaţie
Afişare informaţii destinaţie ........... 167
Memorare în agenda de adrese ..... 170
Memorare pe cardul de memorie
SD .................................................. 171

Destinaţie (navigaţie)
Căutare după cuvinte-cheie ........... 164
De pe cardul de memorie (ghid) ..... 165
Introducerea cu ajutorul geo-
coordonatelor ................................ 165
Selectarea unui contact din
agenda de adrese ca destinaţie ..... 165

Destinaţie (sistem de navigaţie)
Memorarea poziţiei actuale a
vehiculului ...................................... 170
Prelucrarea ultimelor destinaţii ...... 170

Destinaţii intermediare
Introducere .................................... 165
Preluare pentru rută ...................... 166
Prelucrare ...................................... 166

Detectarea scrisului de mână
Activarea sau dezactivarea func-
ţiei de citire cu voce tare ............... 155

Dezactivare airbag pasager faţă
Indicator stare ................................. 48
Lămpi de control PASSENGER
AIR BAG ........................................... 48

Dezactivarea alarmei (ATA) ................ 78
Dialog

Continuare ..................................... 215
Întrerupere ..................................... 215
Pornire ........................................... 215

Dimensiuni ......................................... 268
Direcţie

Lămpi de avertizare ....................... 298
Mesaj de pe afişaj .......................... 286

Display
Dezactivare/activare ..................... 157

Display de instrumente
Privire de ansamblu ....................... 148

Display multifuncţional
Privire de ansamblu ....................... 149

Dispozitiv de remorcare
Indicaţii .......................................... 269

Dispozitive de curăţare la pre-
siune înaltă ........................................ 232
Distribuţia sarcinilor ........................... 85
Dreptul de autor .................................. 41
DSR (Reglarea vitezei la coborâ-
rea în pantă)

Funcţie/note ................................. 129
Duzele de ventilare

Reglarea duzelor spate .................. 107
DVD video

Condiţii de redare .......................... 209
Funcţii DVD ................................... 211
Meniu video ................................... 210
Meniul DVD .................................... 211
Mod ecran complet ........................ 210
Operare funcţii DVD ....................... 211
Opţiune de comandă ..................... 209
Setări de imagine ........................... 210

E
E-mail

Citire .............................................. 191
Răspuns ......................................... 193
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Scriere ........................................... 192
Setarea contului de e-mail ............. 191
Setarea mesajelor e-mail afişate ... 191
Utilizare documente text ................ 193

EBD (distribuţia electronică a for-
ţei de frânare)

Funcţie/note ................................. 130
Electronic Brake-force Distribu-
tion (distribuţie electronică a for-
ţei de frânare)

vezi EBD (distribuţia electronică
a forţei de frânare)

Element cheie de urgenţă
Scoatere .......................................... 70

Element de fixare i-Size pentru
copii

Montare ........................................... 60
Element de fixare i-Size pentru
scaunul copilului

Scaune adecvate pentru fixare ........ 60
Element de fixare ISOFIX pentru
scaunul copilului

Scaune adecvate pentru fixare ........ 58
Elementul cheie de urgenţă

Încuierea autovehiculului ................. 74
ESC (Electronic Stability Control)

vezi ESP® (Program de stabilitate
electronică)

ESP® (Program de stabilitate elec-
tronică)

Dezactivare .................................... 132
Funcţie/note ................................. 131
Indicaţii importante privind sigu-
ranţa .............................................. 131

ESP® (program electronic de sta-
bilitate)

Lampă de avertizare ...................... 291
ESP® (Program electronic pentru
stabilizare)

Activare ......................................... 132
Etichetă autocolantă ........................... 37
Evitarea unei zone ............................. 174
Extinctor ............................................ 239

F
Far

Schimbarea sursei de lumină (far
cu halogen) ...................................... 96

Farurile pentru fază scurtă
Mesaj de pe display ....................... 289

Favorite (Internet) ............................. 204
Fereastra de ajutor ........................... 216
Fereastră spate glisantă electrică

Deschidere/închidere ...................... 77
Filială

vezi Atelier de specialitate autorizat
Filtru de aer (mesaj de pe display
alb) ...................................................... 283
Filtru de carburant (mesaj de pe
display alb) ........................................ 282
Fixare scaun pentru copii ISOFIX

Montare ........................................... 60
Fluide lucru

Indicaţii cu privire la fluidele de
lucru .............................................. 262

Formarea unui număr (telefon) ........ 180
Frâna

Verificarea nivelului lichidului de
frână .............................................. 230

Frâna de parcare
Mesaj afişat ................................... 276

Frână
Uzura plăcuţei de frână .................. 232

Frână de parcare
Lampă de avertizare ...................... 293

Frână de serviciu
Frânare de urgenţă ........................ 126

Frâne
Lichid de frână (note) ..................... 266
Mesaj de pe display ....................... 273

Frânele
Lampa de avertizare ...................... 290

Frecvenţă
Reglare pentru posturi de radio ..... 213

Funcţia de ajutor ............................... 216
Funcţia ECO Start-Stopp

Mod de funcţionare ....................... 112
Funcţie de citire cu voce tare

Automată ....................................... 172
Funcţie import/export date ............. 161
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Funcţii
Operabile ....................................... 215

Funcţii online şi de Internet
Afişarea tastelor pentru conec-
tare ................................................ 202
Închidere browser de Internet ........ 204
Stare conexiune ............................. 202

Funcţii online şi internet
Activarea unui telefon mobil pen-
tru acces la internet ....................... 199
Realizarea/finalizarea unei cone-
xiuni ............................................... 201
Selectarea datelor de acces ale
furnizorului de servicii de telefo-
nie mobilă ...................................... 200
Setare manuală a datelor de
acces ale furnizorului de servicii
de telefonie mobilă ........................ 200
Setarea unei conexiuni la inter-
net ................................................. 198

Funcţionare
Intrucţiuni Manual digital de utili-
zare .................................................. 30

Funcţionare cu Media Interface
Posibilităţi de conectare ................ 207

Funcţionare cu remorcă
Dimensiuni constructive ................ 270
Montare şi demontare cuplă sfe-
rică ................................................ 146

Funcţionarea audio - informaţii ....... 205
Funcţionarea audio USB

Selectarea titlului ........................... 206
Funcţionarea pe timp de iarnă

Lanţurile de zăpadă ....................... 247

G
Garanţie implicită ................................ 37
GARMIN® MAP PILOT ........................ 176

Carduri SD și actualizări ................ 177
Geam lateral

Siguranţă copii ................................. 67
Geamuri

Deschiderea şi închiderea gea-
murilor laterale ................................ 76

Geamuri aburite
vezi Controlul climatizării

Ghidare dinamică pe traseu/TMC
Afişaje pe hartă ............................. 172

Ghidare spre destinaţie
Indicaţii generale ........................... 168
Recomandări despre banda de
circulaţie ........................................ 168

Ghidarea
Spre o destinaţie offroad ............... 169

Ghidarea pe traseu
Anulare .......................................... 169
Continuare ..................................... 169
Destinaţie atinsă ............................ 168

Ghidarea spre destinaţie
Dintr-o poziţie offroad .................... 169

Gracenote Media Database .............. 205
Greutăţi

Date tehnice .................................. 268

H
Hartă

Memorarea poziţiei ........................ 170
Hartă (navigaţie)

Activare/dezactivare informaţii
despre autostradă ......................... 174
Actualizare ..................................... 175
Afişaje RDS-TMC ........................... 172
Afişarea următoarei intersecţii ....... 173
Afişarea versiunii hărţii .................. 174
Asistent semne de circulaţie .......... 174
Deplasare ...................................... 173
Direcţie .......................................... 173
Orientare nord ............................... 173
Reglare scală ................................. 172
Selectare informaţii text de pe
hartă .............................................. 173
Selectare simboluri PdI de pe
hartă .............................................. 173

Hartă (sistem de navigaţie)
Evitare zonă nouă .......................... 174
Evitare zonă: funcţii ....................... 175

I
Iluminare

Comutator de lumini ........................ 93
Iluminare interioară

Iluminare interioară din spate .......... 95
Iluminare panou de instrumente ..... 150
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Iluminat habitaclu
Faţă ................................................. 95
Spate ............................................... 95
Unitatea de comandă din plafon ...... 95

Iluminatul instrumentelor de
bord

vezi Iluminare panou de instrumente
Imobilizator .......................................... 78
Import/export date ........................... 161
Indicatoare de avertizare şi con-
trol

PASSENGER AIR BAG ...................... 50
PASSENGER AIR BAG OFF ............. 297
Sistem de reţinere ......................... 293

Indicatorul de stare a centurii de
siguranţă din compartimentul
spate ..................................................... 46
Indicaţii cu privire la rodaj ............... 110
Indicaţii generale Mercedes me
connect

(Audio 20) ...................................... 196
(COMAND Online) .......................... 193

Indicaţii în legătură cu mesajele
de pe ecran ........................................ 272
Inelele de ancorare

Sarcina admisă de tracţiune .......... 269
Inspecţie

vezi Afişaj interval de service ASSYST
Instrucţiuni de utilizare

Instrucţşiuni de utilizare digitale
şi tipărite ......................................... 33
Înaintea primei curse ....................... 31
Note generale .................................. 33

Integrarea Mercedes me connect
La centrul de clienţi Mercedes-
Benz (Audio 20) ............................. 196

Interfaţa media
Dispozitive acceptate .................... 207

Interfaţă Bluetooth®

Telefonie ........................................ 178
Interfaţă media

Comutare pe interfaţa media ......... 208
Internet

Crearea unei favorite ..................... 204
Funcţii de meniu ............................ 202
Introducere URL ............................ 202
Închidere browser de Internet ........ 204

Limitări ale funcţionării .................. 198
Manager favorite ........................... 204
Meniu de opţiuni .................... 202, 203
Meniul Favorite .............................. 204
Meniul Setări ................................. 204
Selectare favorite .......................... 204
Ştergere date private ..................... 204
Ştergere favorit .............................. 204

Introducere
CD/DVD ........................................ 205

Introducere caractere
La Touchpad .................................. 157

Introducere de caractere
Utilizare ......................................... 156

Introducerea adresei
(Navigare) ...................................... 163

Introducerea caracterelor
Privire de ansamblu a barei de
simboluri ........................................ 156

Introducerea cifrelor ......................... 216
Introducerea destinaţiei

Introducerea de cuvinte scurte ...... 164
Introducerea destinaţiei prin
adresă ............................................ 163
Introducerea destinaţiei prin
intermediul căutării de cuvinte
scurte ............................................ 164
Introducerea destinaţiei prin
intermediul coordonatelor geo-
grafice ........................................... 165
Introducerea punctelor de drum .... 165
Selectarea destinaţiei din agenda
de adrese ....................................... 165
Selectaţi destinaţia dintre ulti-
mele destinaţii ............................... 165

Introducerea oraşului ....................... 163
Introducerea unei adrese (exem-
plu) ..................................................... 163

Î
Încălzire oglinzi .................................. 107
Încălzirea lunetei

Pornire/Oprire ............................... 107
Încărcare

Note importante privind sigu-
ranţa ................................................ 85
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Închidere centralizată
Blocare/deblocare (butoane) ........... 73
Descuiere/încuiere (cheie) .............. 69

Închiderea
vezi Închidere centralizată

Închiderea centralizată
Descuierea de avarie ....................... 70

Încuierea centralizată
vezi Închidere centralizată

Încuierea/descuierea autovehicu-
lului

(KEYLESS-GO) .................................. 73
Încuietorile ce nu permit accesul
copiilor

Portierele spate ............................... 66
Îngrijire

Componente ale autovehiculului .... 233
Cu spălare manuală ....................... 233
Senzorii .......................................... 233
Spălătorie automată ...................... 232
Vopsea ........................................... 233

Înlocuire becuri
Lampă spate .................................... 99

Înlocuirea
Telefonului mobil ........................... 179

Înlocuirea becurilor
Lampă pentru numărul de înma-
triculare ........................................... 99

Înlocuirea pneurilor
Roţilor ............................................ 256

Înlocuirea roţii
Montarea roţii de rezervă ............... 254

Înlocuirea sursei de lumină
Lumină în pragul uşii ........................ 98

Înlocuirea surselor de lumină
Indicaţii ............................................ 95

Înregistrarea datelor
Prelucrarea şi transmiterea .............. 38

Întinzător de centură
Activare ........................................... 43

Întreţinere
Dispozitivele de curăţare cu
înaltă presiune ............................... 232
Interior ........................................... 234

K
KEYLESS-GO

Butonul Start/Stop ........................ 109
Încuierea/descuierea autovehi-
culului .............................................. 73
Probleme ......................................... 74

Kick-down
Cuplare manuală ............................ 117

L
Lampa martor PASSENGER AIR-
BAG OFF ............................................. 297
Lampa martor PASSENGER AIR-
BAG ON ............................................... 295
Lampă de ceaţă spate

Pornire/oprire ................................. 93
Lampă pentru numărul de înma-
triculare

Înlocuirea becurilor .......................... 99
Lampă spate

Înlocuire becuri ................................ 99
Lanţuri anti-derapare

vezi Lanţurile antiderapante
Lanţurile antiderapante .................... 247
Lămpi de avarie

Aprindere/stingere .......................... 94
Lămpi de avertizare şi indicatoare

Carburant de rezervă ..................... 299
Centura de siguranţă ..................... 294
Direcţie .......................................... 298
Frânele .......................................... 290
Lichid de răcire .............................. 300
Prezentare generală ....................... 289
Rezervor de carburant ................... 299

Lămpi de avertizare şi lămpi mar-
tor

ESP® OFF ....................................... 292
PASSENGER AIRBAG ON ............... 295

Lămpi semnalizatoare de direcţie
(faruri cu halogen)

Înlocuirea becurilor .......................... 96
Lămpile de avertizare şi indica-
toare

ABS ................................................ 291
ESP® .............................................. 291
Frână de parcare ........................... 293
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Monitorizatorul presiunii în
pneuri ............................................ 301
Semnalul de avertizare privind
distanţa ......................................... 298

Lămpile indicatoare şi lămpile de
avertizare

Diagnosticarea motorului ............... 299
Lichid de frână

Mesaj de pe display ....................... 276
Note ............................................... 266
Verificare nivel ............................... 230

Lichid de răcire (motor)
Lampă de avertizare ...................... 300
Mesaj de pe display ....................... 282
Verificarea nivelului ....................... 229

Lichid de spălare
Completare .................................... 231
Indicaţii .......................................... 267
Mesaj de pe display ....................... 287

Lichid de spălare a parbrizului
Adăugare ....................................... 231
Indicaţii .......................................... 267

Lichidul de răcire (motor)
Note ............................................... 267

Limitator
Funcţie/Indicaţii ............................ 133
Operare ......................................... 133

Lista comenzilor vocale
Căutare muzică .............................. 223
Comenzi vocale navigaţie .............. 218
Comenzi vocale-agendă de
adrese ............................................ 221

Lista datelor de acces
Furnizor nou ................................... 200

Lista de apeluri
Opţiuni ........................................... 190

Lista furnizorilor de telefonie
mobilă

Cu furnizorul selectat ..................... 200
Listă comenzi

Comenzi pentru telefon ................. 218
Liste de apeluri

Salvarea unei intrări în agenda
de adrese ....................................... 190
Ştergere ......................................... 190

Live Traffic Information
Accesarea informaţiilor prin abo-
nament .......................................... 171

Lumina
Faza scurtă ...................................... 93

Lumină
Comutator de lumini ........................ 93
Distanţa farurilor .............................. 94
Faza lungă ........................................ 94
Lumină de ceaţă .............................. 93
Lumină de ceaţă în spate ................. 93
Lumină de mers automată ............... 93

Lumină semnalizare
Schimbare bec (far) ......................... 96

Lumină spate
Schimbare ....................................... 99

Lumini
Comutator combinat ........................ 94
Conducerea în străinătate ............... 93
Lumini laterale ................................. 93
Mesajul de pe display .................... 288
Semnalizatoare de avarie ................. 94
Semnalizatoare de direcţie .............. 94

M
Manetă de comandă

Ştergătoare de parbriz ..................... 99
Manevre de rulare ............................. 168
Mecanism blocare diferenţial

Activare ......................................... 120
Dezactivare .................................... 120
Indicaţii generale ........................... 120
Punte faţă ...................................... 120
Teren accidentat ............................ 120

Mecca (Qibla) ..................................... 176
Media Interface

Afişaj de bază ................................ 208
Memorare posturi

Radio ............................................. 213
Memoria de mesaje (calculator de
bord) ................................................... 272
Memoria posturilor (Radio)

Mutare post de radio marcat ......... 213
Ştergere post marcat ..................... 213

Meniul de service (calculator de
bord) ................................................... 150
Mercedes me connect

Iniţierea unui apel spre centrul
pentru clienţi Mercedes-Benz ........ 194
Managementul accidentelor .......... 194
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Mercedes-Benz Connect
Acordul pentru transferul datelor ... 195

Mesaj text
Răspundere la mesaj ..................... 192

Mesaj text (SMS)
Apelarea expeditorului ................... 192
Citire cu voce ................................. 192
Redactare ...................................... 192

Mesaje de pe display
Ascundere ..................................... 272
Autovehicul .................................... 285
Motor ............................................. 280
Sisteme de asistare a conducerii ... 276
Sisteme de siguranţă ..................... 273

Mesaje text (SMS)
Citire .............................................. 191

Mesajele de pe display
Apelare (calculator de bord) .......... 272
Cheia ............................................. 284
Lumini ............................................ 288
Pneuri ............................................ 284

Mesajele sistemului de navigaţie
Oprire/pornire ............................... 169
Repetare ........................................ 169

Mod CD
Opţiuni de redare ........................... 207

Mod CD/DVD audio şi MP3
Opţiuni de redare ........................... 207

Mod de funcţionare automată a
farurilor ................................................ 93
Mod DVD video

Pornire ........................................... 210
Modificarea limbii ............................. 216
Monitorizator presiune în pneuri

Verificare electronică a presiunii
în pneuri ........................................ 250

Monitorizatorul presiunii din
pneuri

Omologare tip radio pentru moni-
torizatorul presiunii din pneuri ....... 251

Monitorizatorul presiunii în
pneuri

Funcţie/note ................................. 250
Lampa de avertizare ...................... 301
Repornirea ..................................... 251

Montare roţi
Asigurarea autovehiculului împo-
triva punerii în mişcare .................. 257

Pregătirea autovehiculului ............. 257
Montare şi demontare cuplă sfe-
rică ...................................................... 146
Montarea roţilor

Coborârea autovehiculului ............. 259
Montarea unei roţi ......................... 258
Ridicarea autovehiculului ............... 257

Montarea unei roţi
Demontarea unei roţi ..................... 258

Motor
Funcţia start/stop ECO ................. 112
Mesaje afişate ............................... 280
Oprire ............................................ 126
Putere modificată ............................ 36
Seria motorului .............................. 260
Siguranţa în timpul funcţionării ........ 36

Motorul
Lampa de avertizare (diagnosti-
carea motorului) ............................ 299

MP3
Funcţie de oprire şi redare ............. 207
Lista comenzilor vocale ................. 222

N
Navigare

Introducerea unei destinaţii cu
ajutorul aplicaţiilor Mercedes-
Benz ............................................... 165

Navigaţie
Accesarea căutării online ............... 164
Afişare informaţii privind destina-
ţia (oră de sosire, distanţă până
la destinaţie) .................................. 167
Afişare/ascundere meniu .............. 163
Citirea datelor cartografice ............ 175
Destinaţie de pe cardul de
memorie (ghid) .............................. 165
Destinaţii anterioare ...................... 165
Evitarea unei zone ......................... 174
GARMIN® MAP PILOT .................... 176
Ghidare dinamică pe traseu/
informaţii de trafic rutier în timp
real ................................................ 171
Informaţii privind navigaţia ............ 176
Introducerea unei destinaţii după
adresă ............................................ 163
Lista comenzilor vocale ................. 218
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Opţiuni traseu ................................ 167
Pornire ........................................... 163
Pornire/oprire anunţuri ................. 169
Qibla .............................................. 176
Recomandare privind banda .......... 168
Reglare volum mesaje de naviga-
ţie .................................................. 156
Repetare anunţuri .......................... 169
Rută cu destinaţii intermediare ...... 166
Selectarea destinaţiei de pe car-
dul de memorie .............................. 165
Selectarea destinaţiei pe hartă ...... 165
Selectarea unei destinaţii din
lista ultimelor destinaţii ................. 165
Setare tip de traseu (traseu
scurt, traseu rapid, traseu dina-
mic sau traseu economic) .............. 166
Ştergerea tuturor zonelor .............. 175
Ştergerea zonei .............................. 175

Note privind siguranţa
Utilizarea telefonului ...................... 178

Număr de telefon
Introducere .................................... 180

Numărul de identificare a vehicu-
lului

vezi VIN

O
Ochi de tractare ................................ 244
Offroad

În timpul ghidării spre destinaţie ... 170
Oglinda retrovizoare

Reducerea intensităţii luminoase
(manuală) ....................................... 101

Oglindă de curtoazie
Parasolar ....................................... 104

Oglindă interioară
Afişarea busolei ............................. 102

Oglindă retrovizoare
Funcţie zi/noapte (manual) ........... 102

Oglinzi exterioare
Închidere/deschidere (electric) ..... 101

Oglinzile exterioare
Încălzire oglinzi .............................. 107

Omologări tip radio
Controlul presiunii în anvelope ...... 251

Oră
Setare ............................................ 158
Setare format ................................ 158
Setare format orar/de dată ........... 158
Setare oră ...................................... 158
Setare zonă de fus orar .................. 158

Orientare nord (navigaţie) ................ 173

P
Pană de pneu

Indicaţii generale ........................... 239
Panou de comandă situat pe pla-
fon ......................................................... 27
Panou de instrumente

Lămpi de avertizare şi control .......... 26
Parasolar ............................................ 104
Parcare

Note importante privind sigu-
ranţa .............................................. 126

PARKTRONIC
Dezactivarea/activarea senzori-
lor posteriori .................................. 135
Problemă (defecţiune) ................... 136
Senzori .......................................... 135

PASSENGER AIR BAG
Lămpi indicatoare ............................ 48

Piese Mercedes-Benz autentice ......... 32
Plasă de depozitare ............................. 89
Plăcuţa de identificare a autove-
hiculului ............................................. 260
Plăcuţa de identificare tip

vezi Plăcuţa de identificare a
autovehiculului

Pneu dezumflat
Schimbarea unei roţi/montarea
roţii de rezervă ............................... 257

Pneuri
Lanţuri de zăpadă .......................... 247
Mesajul de pe display .................... 284
Verificare regulată ......................... 247

Pornire de la sursă externă
(motor)

vezi Asistenţă în caz de pană
Pornire/oprire anunţuri din trafic

Radio ............................................. 214
Pornirea autovehiculului

Cu cheie ........................................ 110
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Cu funcţia de pornire KEYLESS-
GO ................................................. 110

Pornirea prin tractare
Pornirea de urgenţă a motorului .... 245

Portieră
Închiderea/deschiderea centrali-
zată (cheie) ...................................... 69
Mesaj de pe display ....................... 286

Post de radio
Memorare ...................................... 213

Post de radio (Radio)
Memorarea postului actual ............ 213

Poziţii cheie
Buton de pornire/oprire ................ 109

Poziţii cheie (comutator de con-
tact) .................................................... 109
PRE-SAFE® (sistem de siguranţă
preventivă a pasagerilor)

Utilizare ......................................... 130
Presiune pneu

Note ............................................... 248
Presiunea aerului

vezi Presiunea în pneuri
Presiunea în pneuri

Apelare (calculator de bord) .......... 250
Mesaje afişate ............................... 284
Recomandată ................................. 249
Tabele ............................................ 249

Primire de vCard-uri .................. 183, 187
Privire de ansamblu a meniului

CD/DVD audio şi funcţionare
MP3 ............................................... 206

Priză
Compartimentul spate ..................... 91
Consola centrală .............................. 91
Cotieră consolă centrală .................. 91

Produse de service
Aditivi speciali AdBlue® ................. 265
Lichid de spălare ........................... 267

Produsele de service
Lichid de frână ............................... 266
Lichidul de răcire (motor) ............... 267
Uleiul de motor .............................. 265

Program de trafic (TA)
Oprire ............................................ 155

Program electronic de stabilitate
vezi ESP® (Program de stabilitate
electronică)

Proiectoare de ceaţă
Pornire/oprire ................................. 93

Protecţia habitaclului
Dezactivare ...................................... 79
Oprire .............................................. 79
Pornire ............................................. 79

Protecţia mediului
Indicaţie ........................................... 31

Protecţie habitaclu
Funcţionarea .................................... 79

Protecţie la tractare
Activare ........................................... 78
Dezactivare ...................................... 79
Funcţionarea .................................... 78
Oprire .............................................. 78

Protecţie PIN
Activare/dezactivare ..................... 161

Protejarea mediului înconjurător
Returnarea autovehiculelor pen-
tru scoaterea din uz ......................... 31

Puncte de drum
Introducere .................................... 165
Preluare pentru rută ...................... 166

Punctele de ancorare şi materia-
lele de ancorare

Sarcina admisă de tracţiune .......... 269

Q
Qibla ................................................... 176

R
Radio

Afişare text radio ........................... 214
Etichetare titlu melodie
(descărcare/cumpărare prin
intermediul iTunes Store®) ............ 214
Lista comenzilor vocale ................. 221
Memorare posturi .......................... 213
Pornire ........................................... 212
Prezentare generală ....................... 212
Reglare recepţionare posturi ......... 213
Reglarea benzii de frecvenţe .......... 212
Reglarea unui post ......................... 213
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Ştergere post de radio ................... 213
Recomandări despre banda de
circulaţie

Explicare ........................................ 168
Reprezentare ................................. 168

Recunoaşterea vocală
Indicaţii pentru îmbunătăţire ......... 216

Redare software cartografic ............ 162
Reducere volum audio

Activare/dezactivare mesaj (sis-
tem multimedia) ............................ 167

Regim cu remorcă
Indicaţii .......................................... 144

Reglare înălţime faruri ........................ 94
Reglare volum

Anunţuri din trafic .......................... 156
Mesaje de navigaţie ....................... 156

Reglarea dinamicii de rulare
vezi ESP® (Program de stabilitate
electronică)

Reglarea oglinzilor exterioare
(Electrică) ...................................... 101

Reglarea volumului sonor
Sistem multimedia ......................... 156

Regulament REACH ............................. 37
Repere

Căutarea unei benzinării când
nivelul de carburant este scăzut .... 167

Resetare (setări din fabrică) ............. 163
Rezervă de combustibil

Activare/dezactivare mesaj (sis-
tem multimedia) ............................ 167

Rezervor
vezi Carburant

Roata de rezervă
Demontarea/montarea ................. 253
Indicaţii generale ........................... 252

Roată de rezervă de uz temporar
Note generale ................................ 252

Rostire pe litere ................................. 216
Roţi

Cuplu de strângere ........................ 259
Indicaţii cu privire la montaj .......... 254
Lanţuri de zăpadă .......................... 247
Verificare regulată ......................... 247

Roţile
Depozitarea ................................... 256

Montarea unei roţi ......................... 258
Scoaterea unei roţi ........................ 258

Rută alternativă ................................. 167

S
Sarcină pe punte, admisă (tracta-
rea remorcii) ...................................... 271
Scaun

Poziţie corectă a scaunului şofer ..... 80
Reglarea scaunului însoţitorului ....... 80
Reglarea scaunului şoferului ............ 80

Scaun pentru copii
Categorii de omologare ................... 57
Fixare (indicaţii) ............................... 56
Fixarea cu centură pe scaunul
din spate .......................................... 64
Fixarea cu centură pe scaunul
însoţitorului ...................................... 66
Indicaţii principale ........................... 52
Indicaţii referitoare la riscuri şi
pericole ............................................ 53
ISOFIX/i-Size (montare) ................... 60
Recomandări privind sistemele
de siguranţă pasivă pentru copii ...... 55
Scaun însoţitor (indicaţii) ................. 65
Scaune adecvate pentru sisteme
de siguranţă pasivă ISOFIX pen-
tru copii ........................................... 58
Scaune adecvate pentru sisteme
de siguranţă pasivă pentru copii,
fixate cu centură .............................. 63

Scaun pentru copil
- Scaun însoţitor (fără decuplare
automată a airbagului) ..................... 65
Chingă superioară ............................ 62
Scaunele sunt potrivite pentru
sistemele de siguranţă pasivă
pentru copii i-Size ............................ 60

Scaune
Reglare (electrică) ............................ 80
Reglare (manuală) ............................ 82
Reglare suport lombar ..................... 80
Reglarea tetierei .............................. 83

Scaunul
Încălzirea scaunului ......................... 84

Schimbare bec
Lumină semnalizare (far) .................. 96
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Schimbare lămpi cu incandes-
cenţă

Note importante privind sigu-
ranţa ................................................ 95

Schimbarea lămpilor
Vedere de ansamblu a tipurilor
de lămpi ........................................... 96

Schimbarea unei roţi
Montarea unei roţi ......................... 258
Scoaterea roţii de rezervă .............. 253

Scrumieră ............................................. 90
Selectare posturi

Radio ............................................. 213
Semnalul de avertizare privind
distanţa (lampă de avertizare) ......... 298
Senzorii (instrucţiuni de curăţare) ... 233
Setare din fabrică (resetare func-
ţie) ...................................................... 163
Setare format de dată ....................... 158
Setare model de noapte ................... 157
Setare model de zi ............................. 157
Setare viteză de citire cu voce ......... 158
Setare volum

Apeluri telefonice ........................... 156
Setarea benzii de frecvenţă .............. 212
Setări

Setări de sunet .............................. 214
Setări de sistem

Activare/dezactivare oră auto-
mată .............................................. 158
Limbă ............................................. 161
Setare oră de vară ......................... 158
Viteză cititor de text ...................... 158
Zonă de fus orar ............................ 158

Setări de sunet
Apelarea meniului de sunet ........... 214
Balans/fader ................................. 214
Egalizator ....................................... 214

Setări pentru rute
Setare tip de rută ........................... 166

Siguranţa funcţionării
Indicaţii de avertizare etichete
autocolante ...................................... 37
Utilizare corectă ............................... 37

Siguranţa ocupanţilor
Avertisment centură ........................ 46
Prezenţa copiilor la bord .................. 52

Siguranţa pasagerilor
Airbaguri .......................................... 46
Centuri de siguranţă ........................ 44
PRE-SAFE® (protecţie preventivă
a pasagerilor) ................................. 130
Sistemul de siguranţă pasivă ........... 42

Siguranţă
Prezenţa copiilor la bord .................. 52
Siguranţa în exploatare .................... 33

Siguranţă în funcţionare
Declaraţie de conformitate .............. 34

Siguranţă în funcţionare şi înma-
triculare

Accesorii/echipament suplimen-
tar .................................................... 32
Instalări şi conversii ......................... 32
Modificări în performanţa moto-
rului ................................................. 36
Note privind directivele de mon-
tare a caroseriei/echipamentului .... 32

Siguranţă pasageri
Animale de companie în vehicul ....... 67
Indicatoare de control PASSEN-
GER AIR BAG .................................... 48
Lampă de avertizare sistem de
siguranţă pasivă ............................... 42

Siguranţă pentru pasageri
Siguranţă pentru copii ..................... 66

Siguranţă suplimentară uşă ............... 72
Siguranţe

Cutia cu siguranţe din comparti-
mentul motorului ........................... 246
Cutie de siguranţe lângă torpe-
dou ................................................ 246
Note ............................................... 245

Sistem de apel de urgenţă
vezi Sistem de apel de urgenţă
Mercedes-Benz

Sistem de apel de urgenţă Merce-
des-Benz

Afişaje pe afişajul COMAND .......... 197
Apel de urgenţă automat ............... 197
Apel de urgenţă manual ................. 197
Comutator în panoul de comandă
situat pe plafon .............................. 237
Condiţii .......................................... 196
Date transmise .............................. 198
Prezentare generală ....................... 196
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Sistem de avertizare pentru pur-
tarea centurii de siguranţă ................. 46
Sistem de navigaţie

Offroad/Offmap (destinaţie pe
teren) ............................................. 169
Selectare mesaje ........................... 167
Setări pentru rute .......................... 166

Sistem de retenţie
Defecţiune ....................................... 42

Sistem de reţinere
Indicator de avertizare ................... 293
Lampă de avertizare (funcţie) .......... 42

Sistem de siguranţă
vezi Sisteme siguranţă la rulare

Sistem de siguranţă pasivă
Auto-test .......................................... 42
Indicaţii principale ........................... 52

Sistem de spălare a parbrizului
Adăugare ....................................... 231

Sistem multimedia
Afişaj ............................................. 154
Apelarea funcţiilor principale ......... 155
Privire de ansamblu ....................... 154

Sistem siguranţă pasivă
Disponibilitate funcţionare ............... 42
Funcţionare în caz de accident ........ 43
Potenţial protecţie ........................... 42
Potenţial protecţie limitat ................ 42

Sisteme de asistare a conducerii
Asistenţă pentru semne de circu-
laţie ............................................... 143
Mesaj de pe display ....................... 276

Sisteme de iluminat
Indicaţii ............................................ 93

Sisteme de rulare
Funcţie ECO Start-Stopp ................ 112
Funcţionarea senzorilor radar ........ 127

Sisteme rulare
Indicaţii .......................................... 127
Privire de ansamblu ....................... 127

Sisteme siguranţă la rulare
Privire de ansamblu ....................... 127

Sistemele electronice ale motoru-
lui

Note ............................................... 260
Sistemul antifurt

ATA (Sistem de alarmă antifurt) ....... 78
Sistemul de imobilizare .................... 78

Sistemul de asistenţă prin apel
de urgenţă

Date transmise .............................. 195
Sistemul de navigaţie

Selectarea unei destinaţii spe-
ciale ............................................... 164

Sistemul ESP® de stabilizare a
remorcii .............................................. 132
Sistemul tempomat

Mesaj afişat ................................... 279
SMS

Răspundere ................................... 192
Setarea mesajului SMS afişat ........ 191
Utilizare documente text ................ 193

Spate
Tetiere ............................................. 83

Spaţiile şi compartimentele de
depozitare

Compartimentul pentru ochelari ...... 88
Torpedoul ......................................... 87

Spălătorie auto (îngrijire) ................. 232
SPEEDTRONIC

Mesaj display (vehicul fără taste
pe volan) ........................................ 278

Sunet
Pornire/oprire ............................... 155

Suportul pentru pahar
Consola centrală .............................. 88

SVHC (substanţe care prezintă
motive de îngrijorare deosebită) ....... 37

Ș

Şină de ghidare
Solicitare maximă la tracţiune ....... 269

Ştergătoare
De parbriz, activarea/dezactiva-
rea ................................................... 99
Schimbarea lamelelor ştergătoa-
relor ............................................... 100

Ştergătoare de parbriz
Pornire ............................................. 99

T
Tabelul presiunilor în pneuri ............ 249
Tahograf digital

Mesaje de pe display ..................... 287
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Tasta Start-Stop
Poziţii ale cheii ............................... 109

Tastă apel de urgenţă - stare de
încărcare ............................................ 236
Tastele

De pe volan .................................... 148
Telefon

Adăugare a unui apel ..................... 180
Apel în aşteptare ........................... 181
Autorizare telefon mobil (conec-
tare) ............................................... 179
Citirea mesajelor ........................... 191
Comutare ....................................... 180
Comutare între convorbiri .............. 180
Conferinţă ...................................... 180
E-mail ............................................. 191
Efectuare a unui apel ..................... 180
Funcţii posibile în timpul unui
apel ................................................ 180
Introducerea unui număr ............... 180
Listă comenzi ................................. 218
Liste de apeluri .............................. 189
Mesaj text (SMS) ........................... 191
Note privind siguranţa ................... 178
Preluarea apelului (sistem multi-
media) ........................................... 180
Primire a unui apel în timpul unei
convorbiri ...................................... 181
Privire de ansamblu meniu tele-
fon ................................................. 177
Recunoaştere vocală ..................... 179
Refuzarea apelului (sistem multi-
media) ........................................... 180
Reglarea volumului pentru ape-
luri ................................................. 156
Scriere mesaje e-mail .................... 192
Scriere mesaje SMS ...................... 192
Setarea volumului de recepţie şi
emisie ............................................ 179
Trimitere tonuri DTMF .................... 180

Telefon mobil
Deautorizare .................................. 179

TEMPOMAT
Operare ......................................... 133

Tetiere
Scoatere/montare ........................... 83

Text radio ........................................... 214
Tipuri de comenzi .............................. 215

TMC (Canal mesaje trafic)
Afişaje pe hartă ............................. 172

Torpedoul ............................................. 87
Touchpad

Activare/dezactivare ..................... 154
Modificarea limbii de introducere
pentru recunoaşterea scrisului
de mână ......................................... 155
Operarea touchpad-ului ................. 155
Recunoaşterea scrisului de mână .. 155

Tractare remorcă
Cuplarea unei remorci ................... 146
Decuplarea unei remorci ................ 146

Tractarea remorcii
Sarcinile remorcii ........................... 270

Tractarea unei remorci
Sarcină pe punte, admisă .............. 270

Tracţiune integrală
Blocarea diferenţialului .................. 120
Funcţionare/Indicaţii ..................... 117
Reglarea modului de tracţiune ....... 119

Tracţiune integrată
Prezentare generală moduri de
tracţiune ........................................ 118

Traiectorie în sus (navigaţie) ........... 173
Transmisia manuală

Indicator de schimbare a trepte-
lor de viteză ................................... 114
Pornirea motorului ......................... 110

Transmisie automată
Anularea manuală a blocării
manetei de selectare ..................... 245
Cuplare manuală ............................ 114
Maneta selectoare ......................... 115
Mesaj de pe display ....................... 285
Pornirea motorului ......................... 110
Recomandare de schimbare a
vitezei ............................................ 117
Trepte de viteză ............................. 116

Transmisie ton DTMF ........................ 180
Transport

Autovehicul .................................... 244
Directive privind încărcarea ............. 85
Distribuţia sarcinilor ........................ 85

Traseu
Calculare ....................................... 166

Traseu (navigaţie)
Selectarea unui traseu alternativ ... 167
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Setare tip de traseu (traseu
scurt, traseu rapid, traseu dina-
mic sau traseu economic) .............. 166

Triunghi reflectorizant ...................... 238
Trusa de scule pentru înlocuirea
pneurilor ............................................ 256
Trusă de prim ajutor ......................... 239

U
Ulei de motor

Capacitate de umplere .................. 265
Completare .................................... 228
Mesaj de pe display ....................... 283
Note privind calităţile uleiului ........ 265

Uleiul de motor
Verificarea nivelului de ulei cu
ajutorul jojei .................................. 227

Unitate de comandă
Prin parbriz ...................................... 27

Unitate de comandă pe uşă ................ 28
Urechi de fixare ................................... 89
Urgenţă ................................................ 29
Uzura plăcuţei de frână .................... 232

V
VIN ...................................................... 260
Vizualizator de imagini

Ieşirea din vizualizatorul de ima-
gini ................................................. 212

Vizualizator imagini
Afişare imagini ............................... 211
Schimbare vizualizare .................... 212

Volan
Butoane (calculator de bord) ......... 149

Volan multifuncţional ....................... 215
Volanul

Prezentarea butoanelor ................. 148
Reglarea ........................................... 85

Volum
Mesaje de navigaţie ....................... 169

Vopseaua (instrucţiuni de
curăţare) ............................................ 233

W
Wi-Fi

Activare-_dezactivare .................... 159

Setare ............................................ 159
WLAN

Conectare prin cheie de sigu-
ranţă .............................................. 160
Conectare prin WPS PBC ............... 160
Conectare prin WPS PIN ................ 159
Generare cheie nouă de sigu-
ranţă .............................................. 160
Modificare nume SSID ................... 160
Privire de ansamblu ....................... 159
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Cockpit

Autovehicule cu OM699

Funcţia Pagina

: Comutator combinat 94

; Claxon

= Panou de comandă pentru
sistemul Multimedia 148

? Elemente de comandă pen-
tru sistemul Multimedia 154

A Display (sistemul Multime-
dia) 154

B Lămpi martor PASSENGER
AIR BAG 48

C Instalație de avertizare inter-
mitentă 94

D Compartiment torpedou 87

E Instalație de climatizare
manuală sau 105
instalație de climatizare
automată 105

F Priză de 12 V 91

G Panou de comandă pentru
sistemul Multimedia 154

Funcţia Pagina

H Panou de comandă pentru:
DSR 129
Blocare diferențial 120
Iluminarea suprafeței de
încărcare 95

I Funcția ECO Start-Stop 112

J Frână de parcare manuală

K Comutator pentru modul de
tracțiune integrală 119

L Contact/buton Start-Stop 109

M Reglarea volanului 85

N Deschiderea/închiderea
geamului culisant din spate 77

O Deblocarea capotei motoru-
lui 226

P Manetă TEMPOMAT 132

Q Comutator de lumină 93
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Funcţia Pagina

R Panou de comandă pentru:
Asistent pentru menținerea
benzii de rulare 142
Asistent la parcare PARK-
TRONIC 134
Cameră video de 360 grade 138

Funcţia Pagina

S Panou de comandă pentru
calculatorul de bord 148

Autovehicule cu OM642
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Funcţia Pagina

: Comutator combinat 94

; Claxon

= Panou de comandă pentru
sistemul Multimedia 148

? Padelă de cuplare de pe
volan (cutie de viteze auto-
mată) 114

A Elemente de comandă pen-
tru sistemul Multimedia 154

B Display (sistemul Multime-
dia) 154

C Lămpi martor PASSENGER
AIR BAG 48

D Instalație de avertizare inter-
mitentă 94

E Compartiment torpedou 87

F Instalație de climatizare
manuală sau 105
instalație de climatizare
automată 105

G Priză de 12 V 91

H Panou de comandă pentru
sistemul Multimedia 154

I Comutator DYNAMIC
SELECT 113

Funcţia Pagina

J Panou de comandă pentru:
DSR 129
Blocare diferențial 120
Iluminarea suprafeței de
încărcare 95

K Funcția ECO Start-Stop 112

L Frână de parcare manuală

M Comutator pentru modul de
tracțiune integrală 119

N Contact/buton Start-Stop 109

O Reglarea volanului 85

P Deschiderea/închiderea
geamului culisant din spate 77

Q Deblocarea capotei motoru-
lui 226

R Manetă TEMPOMAT 132

S Comutator de lumină 93

T Panou de comandă pentru:
Asistent pentru menținerea
benzii de rulare 142
Asistent la parcare PARK-
TRONIC 134
Cameră video de 360 grade 138

U Panou de comandă pentru
calculatorul de bord 148
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Indicatoare de avertizare şi de control

Funcţia Pagina

: Tahometru 148

; ÷ ESP® 131

= · Avertizare pentru dis-
tanţă 298

? ÐServo-direcţie defec-
tată 298

A #! Lumină de sem-
nalizare 94

B Display multifuncţional 149

C ! ABS defectat 291

D ; Diagnoză motor 299

E % Motor diesel: pre-
încălzire

F Turometru 148

G ! Frână de parcare
manuală (roşu) 293

H J Frâne (roşu) 290

I Afişajul temperaturii lichidu-
lui de răcire 148
? Lichid de răcire prea
fierbinte/rece

J J Frâne (galbene) (fără
funcţie)

Funcţia Pagina

K ! Frână de parcare
manuală (galben) 293

L 6 Sistem de siguranţă
pasivă 293

M ü Centură de siguranţă
necuplată 294

N K Fază lungă 93

O L Fază scurtă 93

P Afişajul nivelului de combus-
tibil
æ Rezerva de combusti-
bil cu afişajul poziţiei capa-
cului rezervorului 299

Q T Lumină de poziţie 93

R N Lumină de ceaţă 93

S R Lumină de ceaţă în
spate 93

T h Controlul presiunii în
anvelope 250

U å ESP® OFF 291
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Unitate de comandă pe plafon

Funcţia Pagina

: Parasolare 104

;
Aprinderea/stinge-

rea lămpii de citit

= A Aprinderea/stingerea
iluminatului din habitaclu în
faţă

? Lumină pentru consolă

A
 Pornire/oprire

comandă automată a ilumi-
natului interior

B
 Aprinderea/stinge-

rea lămpii de citit din
dreapta

Funcţia Pagina

C Tastă de apel de urgenţă
SOS (sistemul de apel de
urgenţă Mercedes-Benz, nu
este disponibil în toate
ţările) 196
Lampă martor cu LED pen-
tru bateria auxiliară a siste-
mului de apel de urgenţă 236

D Compartiment pentru oche-
lari 88

E Microfon
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Unitate de comandă uşă

Funcţia Pagina

: Selectarea oglinzii exte-
rioare de pe partea dreaptă
sau stângă 101

; Reglarea electrică a oglinzi-
lor exterioare 101

= Rabatarea înspre exterior a
oglinzilor exterioare 101

? Deblocarea centrală a auto-
vehiculului din interior 73

Funcţia Pagina

A W Deschiderea/închide-
rea geamului lateral de pe
partea dreaptă 76

B W Deschiderea/închide-
rea geamului lateral din
spate de pe partea dreaptă 76

C Siguranţă copii pentru gea-
mul lateral din spate şi
geam lateral partea însoţito-
rului 66

D W Deschiderea/închide-
rea geamului lateral din
spate de pe partea stângă 76

E W Deschiderea/închide-
rea geamului lateral de pe
partea stângă 76

F Blocarea centrală a autove-
hiculului din interior 73

G Rabatarea înspre interior a
oglinzilor exterioare 101
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Caz de urgenţă şi de defecţiune

Funcţia Pagina

: Clapeta rezervorului cu
panou de indicare pentru
tipul de combustibil şi codul
QR pentru emiterea cartelei
de intervenţie 37

; Veste reflectorizante 238

= Pornire asistată 240

? Verificarea şi completarea
fluidelor de lucru 262

A Remorcare şi tractare 242,
245

B Pană de anvelopă 239

C Extinctor 239

Funcţia Pagina

D Codul QR pentru emiterea
cartelei de intervenţie 37

E Instalaţie de avertizare inter-
mitentă 94

F Tastă pentru sistemul de
apel de urgenţă SOS (nu
este disponibil în toate
ţările)

236,
237

G Trusă de prim ajutor 239
Triunghi reflectorizant 238
cric 256

H Roată de rezervă 252
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Utilizarea instrucţiunilor de exploa-
tare în format digital

Utilizarea manualului de utilizare în
format digital

Indicaţii generale
Consultaţi informaţiile cu privire la utilizarea
controller-ului (Y Pagina 154).
Consultaţi informaţiile cu privire la utilizarea
touchpad-ului(Y Pagina 155).

Paginile principale
Prin căutarea vizuală, căutarea după cuvinte-
cheie sau cuprins ajungeţi la paginile princi-
pale.

X Navigarea înainte şi înapoi: rotiţi control-
ler-ul 3.

X Afişarea imaginii întregi/animaţiei:
împingeţi controller-ul spre stânga 8 :.

X Selectarea indicaţiilor/memorarea sem-
nelor de carte: împingeţi controller-ul spre
dreapta 9 ;.

X Selectarea unui link: împingeţi în jos con-
troller-ul 6=.

X Părăsirea paginii de cuprins: activaţi sim-
bolul % ?.

X Accesarea meniului principal din manua-
lul de utilizare în format digital: Activaţi
simbolul Þ A.

X Se deschide meniul selectat. În acest timp
manualul de utilizare în format digital
rămâne deschise în fundal.

X Închiderea manualului de utilizare în for-
mat digital: apăsaţi prelung tasta % de
lângă controller.

X Confirmaţi mesajul cu privire la închiderea
browser-ului 7.
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Înaintea primei curse

Acest manual de utilizare, caietul de revizie
sau de service şi ghidările suplimentare referi-
toare la echipare sunt o parte componentă a
autovehiculului. Aceste documente trebuie să
fie existente întotdeauna în autovehicul. La
vânzarea autovehiculului, predaţi toate docu-
mentele noului proprietar.
Citiţi cu atenţie aceste documente şi familiari-
zaţi-vă cu autovehiculul dumneavoastră înain-
tea primei curse.
Pentru siguranţa dumneavoastră şi pentru o
durată de funcţionare mai lungă a autovehicu-
lului, respectaţi instrucţiunile şi indicaţiile de
avertizare din acest manual de utilizare. Neres-
pectarea acestora poate duce la rănirea per-
soanelor, precum şi la defecţiuni la autovehi-
cul.

Protecţia mediului

H Notă privind protecţia mediului
Politica declarată a Mercedes-Benz AG este
de protejare integrată a mediului încon-
jurător.
Obiectivele vizează utilizarea într-o manieră
cumpătată a resurselor naturale care for-
mează baza existenţei noastre pe această
planetă şi care să ia în considerare atât
necesităţile naturii, cât şi pe cele ale uma-
nităţii.
Şi dumneavoastră puteţi contribui la proteja-
rea mediului prin utilizarea autovehiculului
dumneavoastră într-o manieră responsabilă
faţă de mediu.
Consumul de carburant şi rata de uzură a
motorului, a transmisiei, a frânelor şi a pneu-
rilor depind de următorii factori:
Rcondiţiile de utilizare a autovehiculului
Rmodul dumneavoastră de conducere
Puteţi controla ambii factori. De aceea, ţineţi
cont de următoarele note:

Condiţii de utilizare:
REvitaţi distanţele scurte pentru că creşteţi

consumul de carburant.
RRespectaţi presiunea corectă în pneuri.
RNu transportaţi cu dumneavoastră balast

inutil.
RDemontaţi suportul de bagaje de pe aco-

periş când nu mai este necesar.
RLucrările de service regulate la autovehi-

cul contribuie la protejarea mediului
înconjurător. Prin urmare, respectaţi inter-
valele de service.
RSolicitaţi întotdeauna efectuarea interven-

ţiilor de întreţinere la un atelier de service
de specialitate autorizat.

Stilul personal de conducere:
Rnu apăsaţi pedala de acceleraţie când por-

niţi motorul.
RNu lăsaţi motorul să se încălzească în tim-

pul staţionării.
Rconduceţi cu atenţie şi menţineţi o dis-

tanţă de siguranţă faţă de autovehiculul
din faţă.
Revitaţi accelerarea şi frânarea frecventă şi

bruscă.
Rschimbaţi treptele de viteză la timp şi

folosiţi fiecare treaptă numai până la Ô
din turaţia maximă a motorului.
Ropriţi motorul când staţionaţi în trafic.
RSupravegheaţi consumul de carburant.

Returnarea autovehiculelor scoase
din uz

Doar pentru ţări membre UE:
Mercedes-Benz vă acceptă autovehiculul dum-
neavoastră scos din uz pentru a-l elimina într-o
manieră responsabilă faţă de mediu, în confor-
mitate cu Directiva Uniunii Europene (UE) pri-
vind a autovehiculele scoase din uz.
Pentru returnarea autovehiculelor scoase din
uz vă stă la dispoziţie o reţea de puncte de
preluare şi unităţi de demontare. În aceste
unităţi vă puteţi preda gratuit autovehiculul.
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Astfel vă aduceţi un aport valoros la închiderea
ciclului de reciclare şi la protejarea resurselor.
Puteţi obţine informaţii suplimentare referi-
toare la reciclarea autovehiculelor scoase din
uz, la reciclare şi condiţiile de preluare pe
pagina de Internet naţională a Mercedes-Benz.

Piese originale Mercedes-Benz

! Airbagurile şi întinzătoarele centurilor de
siguranţă, precum şi unităţile de comandă şi
senzorii pentru aceste sisteme de retenţie,
ar putea fi instalate în următoarele zone ale
autovehiculului dumneavoastră:
Rportiere
Rstâlpii portierelor
Rpragurile portierelor
Rscaune
Rplanşa de bord
Rpanou de instrumente
Rconsola centrală
Nu instalaţi accesorii precum sisteme audio
în aceste zone. Nu efectuaţi reparaţii sau
suduri. Puteţi afecta eficienţa în utilizare a
sistemelor de retenţie.
Solicitaţi modernizarea accesoriilor la un
atelier de specialitate autorizat.

H Notă privind protecţia mediului
Mercedes-Benz AG reciclează agregate şi
componente de schimb cu acceaşi calitate
ca a componentelor noi. De aceea, este
valabilă aceeaşi revendicare la garanţie pen-
tru vicii ascunse ca în cazul componentelor
noi.

Dacă nu utilizaţi componentele, anvelopele şi
roţile aprobate de Mercedes-Benz, precum şi
accesoriile relevante din punct de vedere al
siguranţei, poate fi periclitată siguranţa în
funcţionare a autovehiculului. Sistemele rele-
vante din punct de vedere al siguranţei, de ex.
instalaţia de frânare, pot fi perturbate în func-
ţionare. Utilizaţi exclusiv componente originale
Mercedes-Benz sau componente de aceeaşi
calitate. Utilizaţi numai anvelope şi roţi, pre-
cum şi accesorii aprobate pentru tipul dum-
neavoastră de autovehicul.
Mercedes-Benz testează componentele origi-
nale Mercedes-Benz, precum şi componentele

pentru modificări şi accesoriile care au fost
aprobate pentru tipul respectiv de autovehicul
în ceea ce priveşte fiabilitatea, siguranţa şi
compatibilitatea.
Deşi piaţa este monitorizată în permanenţă,
Mercedes-Benz nu poate evalua alte compo-
nente. Prin urmare, Mercedes-Benz nu îşi
asumă răspunderea privind utilizarea unor ast-
fel de componente în autovehiculele Merce-
des-Benz, chiar şi dacă au fost aprobate inde-
pendent sau oficial.
Doar dacă sunt în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, anumite piese sunt autori-
zate pentru montaj şi înlocuire. Toate compo-
nentele originale Mercedes-Benz satisfac
cerinţele de omologare. Componentele
neomologate pot duce la anularea aprobării de
funcţionare.
În următoarele cazuri aprobarea de funcţio-
nare este anulată:
Rtipul autovehiculului pentru care a fost acor-

dată aprobarea de funcţionare se modifică.
Ralţi participanţi la trafic ar putea fi puşi în

pericol.
Rcomportamentul privind emisiile de gaze

arse sau de zgomot se înrăutăţeşte.
Precizaţi întotdeauna seria de şasiu (VIN)
(Y Pagina 260) şi seria motorului
(Y Pagina 260) când comandaţi componente
originale Mercedes-Benz.

Accesorii, suprastructură, compo-
nente şi modificări

! Din motive de siguranţă, solicitaţi fabrica-
rea şi montarea accesoriilor ataşate con-
form directivelor de montare Mercedes-
Benz. Aceste directive de montare vă garan-
tează că şasiul şi accesoriul ataşat formează
o unitate şi se atinge cea mai înaltă sigu-
ranţă posibilă în funcţionare şi deplasare.
Din motive de siguranţă, Mercedes-Benz vă
recomandă
Rsă nu realizaţi alte modificări la vehicul
Rsă obţineţi aprobarea Mercedes-Benz în

cazul abaterilor de la directivele de mon-
tare aprobate.

acceptările realizate prin organisme publice
de testare sau autorizaţii oficiale nu exclud
riscurile pentru siguranţă.
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Respectați informațiile cu privire la piesele ori-
ginale Mercedes-Benz (Y Pagina 32).
Găsiți prevederile Mercedes-Benz cu privire la
structură pe Internet la https://bb-
portal.mercedes-benz.com.
Acolo găsiți și informații despre alocarea PIN-
ului și schimbarea siguranței.
Pentru mai multe informații adresați-vă unui
atelier de service de specialitate autorizat.
Nici modificările aparent mici la autovehicul,
precum atașarea unui capitonaj la radiator
pentru funcționare pe timp de iarnă, nu sunt
permise. Nu acoperiți radiatorul motorului. Nu
utilizați covorașe termice, huse de protecție
împotriva insectelor sau asemănătoare.
În caz contrar, se falsifică valorile sistemului
de diagnosticare a autovehiculului. În unele
țări, înregistrarea datelor de diagnoză a moto-
rului este prevăzută de lege și, prin urmare,
trebuie să fie în orice moment corectă și ușor
de înțeles.

Instrucţiuni de exploatare

Acest manual de utilizare descrie toate mode-
lele, echipările de serie şi speciale ale autove-
hiculului dumneavoastră disponibile la momen-
tul închiderii redacţiei acestui manual de utili-
zare. Este posibil să existe diferenţe în funcţie
de ţară. Aveţi în vedere că autovehiculul dum-
neavoastră nu poate fi echipat cu toate func-
ţiile descrise. Aceasta priveşte de asemenea
sistemele şi funcţiile relevante din punct de
vedere al siguranţei. De aceea, echiparea auto-
vehiculului dumneavoastră poate diferi de anu-
mite descrieri şi figuri.
În contractul original de vânzare-cumpărare al
autovehiculului dumneavoastră sunt enume-
rate toate sistemele aflate în autovehicul.
În caz de întrebări cu privire la echipare şi utili-
zare, adresaţi-vă unui centru de asistenţă ser-
vice Mercedes-Benz.
Manualul de utilizare şi caietul de service sunt
documente importante şi se recomandă
păstrarea lor în autovehicul.

Instrucţiuni de exploatare în format
digital şi tipărit

Nu au loc actualizări automate ale manualului
de utilizare în format digital. Modificările au loc
numai prin intermediul completărilor la manua-
lul de utilizare tipărit.
Respectaţi neapărat manualul de utilizare
tipărit precum şi completările la manualul de
utilizare.

Siguranţa în funcţionare

G AVERTIZARE
Dacă nu dispuneţi efectuarea lucrărilor
prevăzute de service/revizie sau a reparaţii-
lor necesare, pot apare perturbări în funcţio-
nare sau defectări ale sistemelor. Există
pericolul de accident!
Dispuneţi întotdeauna executarea lucrărilor
prevăzute de service/revizie, precum şi a
reparaţiilor necesare într-un atelier de spe-
cialitate calificat.

G AVERTIZARE
În urma modificărilor componentelor elec-
tronice, a programelor software sau a cabla-
jelor acestora, poate fi afectată funcţionarea
acestora şi/sau funcţionarea altor compo-
nente conectate. Pot fi afectate în special şi
sisteme de siguranţă. Din această cauză,
acestea pot să nu mai funcţioneze cores-
punzător şi/sau să pună în pericol siguranţa
de funcţionare a autovehiculului. Există un
risc ridicat de accident şi de rănire!
Nu interveniţi la cablaje şi la componentele
electronice sau la programele software ale
acestora. Lucrările la echipamentele elec-
trice şi electronice trebuie efectuate în ate-
liere de service de specialitate.

Dacă efectuaţi modificări la sistemul electronic
al autovehiculului, se anulează aprobarea de
funcţionare a autovehiculului.
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În următoarele cazuri autovehiculul poate fi
avariat:
Rautovehiculul este aşezat, de ex. pe o mar-

gine de bordură înaltă sau pe drumuri neas-
faltate
Rautovehiculul trece prea repede peste un

obstacol, de ex. o bordură sau un prag limi-
tator de viteză
Run obiect greu loveşte podeaua caroseriei

sau piesele mecanismului de rulare.
Caroseria, podeaua caroseriei, piesele meca-
nismului de rulare, roţile sau anvelopele se pot
defecta în situaţii din acestea sau
asemănătoare şi fără a fi vizibile defecţiunile.
Componentele astfel avariate pot eşua în mod
neaşteptat sau pot să nu mai preia în mod
corespunzător solicitările apărute în cazul unui
accident.

G AVERTIZARE
Dacă materiale inflamabile, de exemplu
frunze, iarbă sau ramuri, intră în contact cu
componente fierbinţi ale instalaţiei de gaze
arse, aceste materiale se pot aprinde. Există
pericol de incendiu!
La deplasarea pe drumuri neconsolidate sau
pe teren, verificaţi regulat partea inferioară a
autovehiculului. Îndepărtaţi în special plan-
tele sau alte materiale inflamabile prinse. În
caz de deteriorări, contactaţi imediat un ate-
lier de specialitate autorizat.

Solicitaţi verificarea şi revizia imediată a auto-
vehiculului la un atelier de service de speciali-
tate autorizat. Dacă la cursa ulterioară consta-
taţi o siguranţă la rulare redusă, opriţi imediat
respectând condiţiile de trafic. Adresaţi-vă în
acest caz unui atelier de service de speciali-
tate autorizat.

G AVERTIZARE
În cazul materialelor dăunătoare sănătăţii şi
care reacţionează agresiv se pot degaja
gaze şi lichide şi din recipiente complet
închise. Dacă transportaţi astfel de sub-
stanţe în interiorul vehiculului, vă pot fi afec-
tate capacitatea de concentrare în timpul
mersului, sau chiar sănătatea. În plus, se pot
produce perturbări de funcţionare, scurtcir-
cuite sau defecţiuni ale sistemelor compo-

nentelor electrice. Pericol de incendiu şi de
accidente!
Nu depozitaţi şi nu transportaţi în interiorul
vehiculului substanţe dăunătoare sănătăţii
şi/sau care reacţionează agresiv.

Exemple de substanţe nocive pentru sănătate
şi/sau care reacţionează agresiv:
Rsolvenţi
Rcombustibil
Rulei şi vaselină
Ragenţi de curăţare
Racizi

Declaraţii de conformitate

Compatibilitate electromagnetică
Compatibilitatea electromagnetică a compo-
nentelor autovehiculului a fost verificată şi tes-
tată în practică conform reglementării
UN-R 10, în versiunea în vigoare.

Componente ale autovehiculului pe
bază de unde radio

Componente ale autovehiculului pe
bază de unde radio
Doar pentru ţări membre UE şi EFTA:
Următoarea indicaţie este valabilă pentru
toate componentele autovehiculului pe bază
de unde radio şi pentru toate sistemele de
informaţii şi aparatele de comunicare integrate
în autovehicul:
Componentele autovehiculului pe bază de
unde radio sunt în acord cu cerinţele esenţiale
şi cu alte prevederi relevante ale Directivei
2014/53/UE. Puteţi obţine informaţii supli-
mentare de la oricare centru de asistenţă ser-
vice Mercedes-Benz.
Numai pentru Ucraina:
Prin prezenta producătorul declară că compo-
nentelor autovehiculului bazate pe radio cores-
pund prevederilor tehnice ale aparatelor radio.
Puteţi obţine informaţii suplimentare de la ori-
care centru de asistenţă service Mercedes-
Benz.
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Adresele producătorilor
În continuare, găsiţi adresele producătorului
componentelor pe bază de unde radio, care
din cauza dimensiunilor sau a caracteristicilor,
nu permit afişarea acestor informaţii pe dispo-
zitiv.
Echipament radio de blocare:
Marquardt GmbH, Schloßstraße 16, 78604
Rietheim, Germany
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger
Straße 17, 42551 Velbert, Germany
Senzorii pentru controlul presiunii în anve-
lope: Schrader Electronics Ltd., 11 Technology
Park, Belfast Road, Antrim BT41 1QS, North-
ern Ireland
Comunicaţie mobilă şi sistem telematic:
Alpine Electronics Inc., 20-1 Yoshima-Kogyo-
danchi, Iwaki-Shi Fukushima-Ken, Japan

Modul de utilizare a componentelor
radio în autovehicul
i În funcţie de echiparea selectată sau de

modelul de ţară, în anumite circumstanţe,
nu există toate echipamentele de emisie-
recepţie în autovehiculul dumneavoastră.

Domeniu de
frecvenţă

Tehnologie Putere de
emisie/
putere
câmp mag-
netic

433 MHz
(433,05 –
434,79 MHz)

Instalaţie de
blocare pe
bază de unde
radio, con-
trolul presiu-
nii în anve-
lope

≤ 10 mW
e.r.p.

2,4 GHz
bandă ISM
(2400 –
2483,5 MHz)

Bluetooth ≤ 100 mW
e.i.r.p.

cric
Copie a declaraţiei de conformitate originale
DECLARATION OF "CE" CONFORMITY
1. The undersigned, Mr. Tony Fabiano, repre-

senting the manufacturer, herewith decla-

res that the machinery described below
fulfils all the relevant provisions of:
Directive 2006/42/EC, on Machinery

2. Description of the manchinery
a)
Part Name: JACK COMPL
b)
Function: lifting motor vehicle
c)
Model: H60B
d)
OEM: Nissan
e)
Part Number: 99550 5XA0A

3. Manufacturer:
4. Flex-N-Gate / Ventra, 65 Industrial Road,

Tottenham, ON CANADA L0W 1W0
5. Person authorised to compile the technical

file:
Xavier Duro
Product Engineer
FNG - BARCELONA
Avda de la Riera, 7-9
San Just Desvern, Barcelona
Spain 08960

6. Applicable Harmonizing Standards:
99551 NDS01

7. Other Standards or Specifications:
NES M 0301, AS2693-1993

8. Done at:
Bradfort, Ontraio

9. Date:
Jun-8-2017
Tony Fabiano
Director of Engineering
FlexNGate/Ventra
Bradford Product Development Centre

Interfaţă pentru diagnoză

Interfața pentru diagnoză servește conectării
dispozitivelor de diagnoză dintr-un atelier de
service de specialitate autorizat.
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G AVERTIZARE
Dacă racordați aparate la interfața pentru
diagnoză a autovehiculului, se poate ajunge
la erori de funcționare ale sistemelor autove-
hiculelor. Ca urmare poate fi afectată sigu-
ranța în funcționare a vehiculului. Există
pericol de accident!
Racordați la interfața pentru diagnoză a
autovehiculului numai aparate care au fost
verificate și sunt inofensive în ceea ce
privește capacitatea.

G AVERTISMENT
Obiectele din spaţiul pedalier al şoferului pot
împiedica cursa pedalei sau bloca o pedală
călcată. Acest lucru periclitează siguranţa
funcţionării şi în trafic a vehiculului. Pericol
de accidente!
Depozitaţi toate obiectele în vehicul în sigu-
ranţă, pentru ca acestea să nu poată ajunge
în spaţiul pedalier al şoferului. Fixaţi întot-
deauna covoraşele conform indicaţiilor, pen-
tru a asigura în permanenţă suficient spaţiu
liber pentru pedale. Nu utilizaţi covoraşe
desprinse şi nu aşezaţi mai multe covoraşe
suprapuse.

! Descărcarea bateriei din cauza utilizării
aparatelor la interfaţa pentru diagnoză.
Utilizarea aparatelor la interfaţa pentru diag-
noză descarcă bateria.
RVerificaţi starea de încărcare a bateriei.
RDacă starea de încărcare a bateriei este

redusă, încărcaţi-o.

Modificarea puterii motorului

! Puterea crescută ar putea:
Rsă schimbe nivelurile de emisii
Rsă cauzeze defecţiuni
Rsă conducă la deteriorări ulterioare
Siguranţa în funcţionare a motorului nu
poate fi garantată în toate situaţiile.

Orice intervenţie neautorizată asupra sistemu-
lui de management al motorului, pentru a

creşte puterea motorului, va duce la pierderea
drepturilor de garanţie.
Dacă măriţi puterea motorului autovehiculului:
Radaptaţi anvelopele, trenul de rulare, siste-

mul de frânare şi de răcire al motorului la
puterea mărită a motorului.
Rreînmatriculaţi autovehiculul
Rraportaţi modificările de putere la asigurato-

rii autovehiculului.
În caz contrar, aceasta ar putea duce la anula-
rea certificatului de înmatriculare generală a
autovehiculului şi a poliţei de asigurare.
Dacă vindeţi autovehiculul, informaţi-l pe
cumpărător cu privire la modificările aduse
puterii motorului autovehiculului . Dacă nu
informaţi cumpărătorul, aceasta ar putea con-
stitui o infracţiune care este pedepsită potrivit
legislaţiei naţionale.

Atelier de service de specialitate
autorizat

Un atelier de service de specialitate autorizat
deţine cunoştinţele, sculele, precum şi cali-
ficările de specialitate necesare pentru efec-
tuarea într-o manieră corectă a intervenţiilor
necesare asupra autovehiculului . Această
situaţie este valabilă în privinţa intervenţiilor
legate de siguranţă.
Respectaţi indicaţiile din caietul de service sau
de întreţinere.
Următoarele intervenţii la autovehicul trebuie
întotdeauna efectuate la un atelier de service
de specialitate autorizat:
Rintervenţii legate de siguranţă
Rintervenţii de service şi de întreţinere
Rreparaţii
Rmodificări, precum şi instalări, şi schimbări
Rintervenţii la componentele electronice.
Mercedes-Benz vă recomandă să consultaţi un
centru de asistenţă service Mercedes-Benz.

Înregistrarea autovehiculului

Se poate întâmpla ca Mercedes-Benz să
instruiască centrele sale de asistenţă service
să realizeze inspecţii tehnice la anumite auto-
vehicule. Prin intermediul inspecţiilor calitatea

36 Înregistrarea autovehiculului
In

di
ca

ţii
 g

en
er

al
e



sau siguranţa autovehiculului este
îmbunătăţită.
Mercedes-Benz vă poate oferi informaţii cu pri-
vire la verificările autovehiculului doar dacă
dispune de datele dumneavoastră de înregis-
trare.
În următoarele cazuri este posibil ca autovehi-
culul să nu fie încă înregistrat pe numele dum-
neavoastră:
Rnu aţi achiziţionat autovehiculul de la o

reprezentanţă autorizată şi specializată.
Rautovehiculul dumneavoastră nu a fost veri-

ficat încă la un centru de asistenţă service
Mercedes-Benz.

Se recomandă să vă înregistraţi la un centru
de asistenţă service Mercedes-Benz. Informaţi
Mercedes-Benz cât mai curând posibil despre
orice modificare a adresei sau a proprietarului
autovehiculului. Puteţi face acest lucru de ex.
într-un centru de asistenţă service Mercedes-
Benz.

Utilizarea conform destinaţiei a auto-
vehiculului

Dacă îndepărtaţi etichetele autocolante cu
indicaţii de avertizare, dumneavoastră sau
celelalte persoane nu veţi mai putea identifica
pericolele. Lăsaţi etichetele autocolante cu
indicaţii de avertizare la locul lor.
Când utilizaţi autovehiculul, aveţi în vedere
următoarele informaţii:
Rindicaţiile de siguranţă din acest manual de

utilizare
Rdatele tehnice ale autovehiculului
Rregulile şi normele cu privire la circulaţia

rutieră
Rlegile cu privire la autovehiculele şi standar-

dele de siguranţă.

Informaţii referitoare la Regulamen-
tul REACH

Doar pentru țări membre UE și EFTA:
Regulamentul REACH (Regulamentul (CE) nr.
1907/2006, articolul 33) prevede obligativita-
tea informării pentru substanțe extrem de peri-
culoase (SVHC).

Mercedes‑Benz AG acționează în cunoștință de
cauză pentru a evita utilizarea SVHC precum și
pentru a permite clientului utilizarea în sigu-
ranță a acestor substanțe. Conform
informațiilor furnizorilor și a informațiilor
interne referitoare la produse, Mercedes-
Benz AG cunoaște SVHC care se găsesc într-o
proporție mai mare de 0,1 la sută din greutate
în fiecare produs în parte din acest autovehi-
cul.
Informații suplimentare sunt disponibile la
următoarele adrese:
Rhttps://reach.daimler.com/de/home/

(versiune în limba germană)
Rhttps://reach.daimler.com/en/home/

(versiune în limba engleză)

Coduri QR pentru cartela de inter-
venţie

Pe clapeta rezervorului de combustibil şi pe
partea opusă, pe stâlpul B sunt fixate coduri
QR.
În cazul unui accident, serviciile de intervenţie
pot determina rapid, prin intermediul codului
QR, cartea de intervenţie corespunzătoare
pentru autovehiculul dumneavoastră. Cartea
de intervenţie actuală conţine, sub formă com-
pactă, cele mai importante informaţii cu privire
la autovehiculul dumneavoastră, de ex. traseul
cablurilor electrice.
Informaţii suplimentare se găsesc la https://
www.mercedes-benz.de/qr-code.

Garanţia pentru vicii ascunse

! Respectaţi instrucţiunile din acest manual
de utilizare cu privire la exploatarea con-
formă a autovehiculului dumneavoastră, pre-
cum şi cu privire la posibilele avarii ale auto-
vehiculului. Avariile autovehiculului rezultate
în urma nerespectării acestor indicaţii nu
sunt acoperite de garanţia pentru vicii
ascunse şi nici de garanţia Mercedes-Benz
pentru autovehicule noi sau pentru cele
rulate.
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Memorarea datelor autovehiculului

Unităţi de comandă electronice
În autovehiculul dumneavoastră sunt montate
unităţi de comandă electronice. Unele dintre
acestea sunt necesare pentru funcţionarea
sigură a autovehiculului dumneavoastră, altele
vă asistă la deplasare (sisteme de asistenţă a
şoferului). În plus, autovehiculul dumnea-
voastră vă oferă funcţii de tip confort şi funcţii
Entertainment, care, de asemenea, devin posi-
bile prin intermediul unităţilor de comandă
electronice.
Unităţile de comandă electronice conţin
memorii de date, care pot memora temporar
sau pe termen lung informaţii tehnice cu pri-
vire la starea autovehiculului, solicitarea com-
ponentelor, necesarul de întreţinere, precum şi
evenimente şi defecte tehnice.
Aceste informaţii documentează în general
starea unei componente, a unui modul, a unui
sistem sau condiţiile ambientale, cum ar fi, de
ex.
RStările de funcţionare a componentelor de

sistem (de ex. niveluri de umplere, starea
bateriei, presiunea în anvelope)
RMesajele de stare a autovehiculului sau a

componentelor sale individuale (de ex. tura-
ţia roţilor/viteza, temporizarea la deplasare,
acceleraţia transversală, afişarea centurilor
de siguranţă cuplate)
RDefecţiunile şi defectele la componentele de

sistem importante (de ex. lumină, frâne)
RInformaţiile cu privire la evenimentele cu

efect dăunător asupra autovehiculului
RReacţiile sistemelor în situaţii de rulare spe-

ciale (de ex. declanşarea unui airbag, inter-
venţia sistemelor de reglare a stabilităţii)
RCondiţiile ambientale (de ex. temperatură,

senzor de ploaie)
Pe lângă punerea la dispoziţie a funcţionării
efective a unităţilor de comandă, aceste date
servesc la detectarea şi remedierea defectelor,
precum şi la optimizarea funcţiilor autovehicu-
lului de către producător. Majoritatea acestor
date este tranzitorie şi se prelucrează numai în
autovehicul în sine. Numai o parte redusă a
datelor se memorează în memoriile de eveni-
mente sau de erori.
Dacă apelaţi la serviciile de service, datele teh-
nice se pot citi din autovehicul de către anga-
jaţii reţelei de service (de ex. ateliere, pro-

ducători) sau de către terţi (de ex. servicii de
depanare). Serviciile de service sunt, de ex.,
serviciile de reparaţie, procesele de întreţi-
nere, cazurile de garanţie şi măsurile de asigu-
rare a calităţii. Citirea se realizează prin inter-
mediul conexiunii stabilite legal pentru inter-
faţa pentru diagnoză. Respectivele locaţii ale
reţelei de service sau terţii extrag, prelucrează
şi utilizează datele. Acestea documentează
stările tehnice ale autovehiculului, ajută la
identificarea defectelor şi la îmbunătăţirea
calităţii şi, după caz, se transferă către pro-
ducător. În plus, producătorul îşi asumă res-
ponsabilitatea pentru produs. În acest sens
producătorul are nevoie de datele tehnice din
autovehicule.
Memoriile de erori din autovehicul se pot
reseta de către o unitate service, în cadrul
lucrărilor de reparaţie şi service.
În cadrul dotării selectate, puteţi introduce
dumneavoastră înşivă date în funcţiile de tip
confort sau Infotainment ale autovehiculului.
Printre acestea se numără, de exemplu:
RDatele multimedia, cum ar fi muzica, filmele

sau fotografiile pentru redarea într-un sis-
tem multimedia integrat
RDatele din agenda de adrese pentru utiliza-

rea în legătură cu un dispozitiv hands-free
integrat sau un sistem de navigaţie integrat
RDestinaţiile de navigaţie introduse
RDatele cu privire la apelarea la serviciile

internet
Aceste date se pot memora local în autovehi-
cul sau se găsesc pe un aparat pe care l-aţi
conectat la autovehicul (de ex. smartphone,
stick de memorie sau player MP3). Dacă
aceste date sunt memorate în autovehicul, le
puteţi şterge în orice moment. Transmiterea
acestor date către terţi se realizează exclusiv
la cererea dumneavoastră: în special în cadrul
utilizării serviciilor online corespunzătoare
setărilor selectate de către dumneavoastră.
Puteţi memora şi modifica în orice moment în
autovehicul setări de tip confort/individua-
lizări.
În funcţie de dotarea respectivă, dintre aces-
tea fac parte, de ex.:
RReglajele poziţiei scaunului şi volanului
RCoordonare geometrie sistem de rulare şi

setări de climatizare
RIndividualizările, cum ar fi iluminatul habita-

clului
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În măsura în care autovehiculul dumnea-
voastră este dotat în mod corespunzător,
puteţi conecta la autovehicul smartphone-ul
sau un alt terminal mobil. Puteţi comanda
această operaţie prin intermediul elementelor
de operare integrate în autovehicul. În acest
sens se pot reda prin intermediul sistemului
multimedia imaginea şi sunetul smartphone-
ului. În acelaşi timp, pe smartphone-ul dum-
neavoastră se transferă anumite informaţii.
În funcţie de tipul de integrare respectiv, din-
tre acestea fac parte, de ex.:
RStarea generală a autovehiculului
RDatele de poziţionare
Aceasta permite utilizarea aplicaţiilor selectate
ale smartphone-ului, de ex., navigaţia sau
redarea muzicii. O altă interacţiune între
smartphone şi autovehicul, în special o inter-
venţie activă asupra datelor autovehiculului,
nu are loc. Tipul prelucrării ulterioare a datelor
este determinat de către furnizorul respectivei
aplicaţii utilizate. Dacă şi ce fel de setări puteţi
efectua în acest sens, depinde de aplicaţia res-
pectivă şi de sistemul de operare al smart-
phone-ului dumneavoastră.

Servicii online

Conexiune la reţeaua radio
Dacă autovehiculul dispune de o conexiune la
reţeaua radio, aceasta permite schimbul de
date între autovehiculul dumneavoastră şi alte
sisteme. Conexiunea radio se facilitează prin
intermediul unui aparat de emisie şi recepţie
propriu autovehiculului sau prin intermediul
terminalelor mobile montate de dumnea-
voastră (de ex. smartphone-uri). Prin interme-
diul conexiunii la reţeaua radio se pot utiliza
funcţii online. Dintre acestea fac parte servi-

ciile online şi aplicaţiile pe care le pun la dis-
poziţie producătorul sau alţi furnizori.

Servicii proprii producătorului
În cazul serviciilor online ale producătorului,
acesta descrie respectivele funcţii la locul
adecvat (de ex. instrucţiunile de exploatare,
pagina de internet a producătorului) şi distri-
buie informaţiile aferente cu privire la protec-
ţia datelor. Pentru punerea la dispoziţie a ser-
viciilor online este posibil să se solicite date
personale. Schimbul de date necesar în acest
sens se realizează prin intermediul unei cone-
xiuni securizate, de ex. cu sistemele IT afe-
rente ale producătorului. Colectarea, prelucra-
rea şi utilizarea datelor personale cu alt scop
decât pentru punerea la dispoziţie a serviciilor
se realizează exclusiv în baza unei permisiuni
legale sau în baza unui acord.
De obicei puteţi activa şi dezactiva serviciile şi
funcţiile (parţial exigibile). În anumite cazuri
acest fapt este valabil şi pentru întreaga cone-
xiune de date a autovehiculului. Excepţie fac în
special funcţiile şi serviciile stabilite prin lege,
cum ar fi sistemul de apel de urgenţă în trafic
„eCall“.

Servicii ale terţilor
În măsura în care există posibilitatea de a uti-
liza servicii online ale altor furnizori, aceste
servicii se supun răspunderii, precum şi condi-
ţiilor de protecţie a datelor şi condiţiilor de uti-
lizare ale respectivului furnizor. Producătorul
nu are nicio influenţă asupra conţinuturilor
interschimbate în acest context.
Informaţi-vă astfel cu privire la tipul, volumul,
scopul colectării şi utilizării datelor personale
în cadrul serviciilor furnizate de către terţi, la
respectivul furnizor de servicii.

Mercedes-Benz Service24h

În cazul în care autovehiculul nu pornește sau intervine o pană tehnică pe drum, vă ajută peste
tot în Europa Mercedes-Benz Service24h, 365 de zile pe an, 24 de ore pe zi. Centrala de urgențe
a Mercedes-Benz Service24h se poate contacta la numerele menționate mai jos.
Formați doar numerele țării dvs. de origine.

Mercedes-Benz Service24h 39
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Vă rugăm să aveți la îndemână informațiile următoare pentru ca să vă putem ajuta cât mai rapid
posibil:
Rdatele personale
Rnumărul de telefon la care vă putem contacta
Rmodelul autovehiculului și numărul de înmatriculare
Rdata primei înmatriculări
Rpoziția curentă a autovehiculului
Rnatura defecțiunii
Numere de telefon Mercedes-Benz Service24h (Europa)

Țara Service24h Hotline Număr de telefon alternativ

Andorra 00800 1 777 77771 +34 91 375 30 672

Belgia 00800 1 777 77771 +32 2 554 17 272

Bulgaria 00800 1 777 77771 +359 29 35 86 202

Danemarca 00800 1 777 77771 +45 35 15 80 562

Germania 00800 1 777 77771 +49 69 953072772

Estonia 00800 1 777 77771 +372 88 01 5862

Finlanda 00800 1 777 77771 +358 9 81 710 0282

Franța 00800 1 777 77771 +331499321072

Gibraltar 00800 1 777 77771 +34 91 375 30 672

Grecia 211 211 15 562 +3021121115562

Marea Britanie și Irlanda de
Nord

00800 1 777 77771 +44 207-975-70772

Irlanda 00800 1 777 77771 +353 1 60503772

Islanda 664 21302 +354 664 21302

Italia (incl. Statul Vatican) 00800 1 777 77771 +3902754197772

Croația 0800 10 402 +385 1 3644 8732

Letonia 00800 1 777 77771 +371 66 09 05 002

Liechtenstein 00800 1 777 77771 +41 44 439 15 672

Lituania 00800 1 777 77771 +370 52 14 30 832

Luxemburg 00800 1 777 77771 +352 296 969 56 172

Malta +356800628602 +356277807412

Monaco 00800 1 777 77771 +331499321072

Olanda 00800 1 777 77771 +31 206 545 2772

1 Gratuit, în cazuri excepționale unii furnizori de servicii de telefonie mobilă pot genera costuri.
2 contra cost
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Țara Service24h Hotline Număr de telefon alternativ

Norvegia 00800 1 777 77771 +47 23 50 03712

Austria 00800 1 777 77771 +43 1 50 222 1 7772

Polonia 00800 1 777 77771 +48 22 354 40 012

Portugalia 00800 1 777 77771 +3512106081032

România 0800 6723 892 +40 311 30 50 272

Rusia +800 1 777 77771 +749570597642

Suedia 00800 1 777 77771 +46 85 19 93 1182

Elveția 00800 1 777 77771 +41 44 439 15 672

Serbia 08001910492 +3811143003062

Republica Slovacă 00800 1 777 77771 +421 2 501026012

Slovenia 00800 1 777 77771 +386 1 888 81 172

Spania 00800 1 777 77771 +34 91 375 30 672

Republica Cehă 00800 1 777 77771 +420 296 335 6012

Turcia 44462442 +90 212 444 62 442

Ucraina 08005001603 +3805031177332

Ungaria 00800 1 777 77771 +36-1-23553012

Belarus +375 17 309 99 992 +375 29 603 99 992

Cipru (nord) 444 87 872 +90 392 444 87872

Cipru (sud) 00800 1 777 77771 +357 22 02 26 762

Numere de telefon Mercedes-Benz Service24h (America de Sud)

Țara Service24h Hotline Număr de telefon alternativ

Chile *24002 600 473 88982

Formați doar numerele țării dvs. de origine.

Drept de autor

Informaţii cu privire la software-urile libere şi
cu sursă deschisă utilizate în autovehiculul

dumneavoastră găsiţi pe suportul din date din
mapa pentru actele autovehiculului.

1 Gratuit, în cazuri excepționale unii furnizori de servicii de telefonie mobilă pot genera costuri.
2 contra cost
3 Național gratuit, în cazuri excepționale unii furnizori de servicii de telefonie mobilă pot genera costuri.

Drept de autor 41
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Sistem de siguranţă pasivă

Potenţialul de protecţie al sistemului
de siguranţă pasivă

Sistemul de reţinere pasivă cuprinde următoa-
rele elemente:
Rsistemul de centuri de siguranţă
RAirbaguri
RSistem de siguranţă pasivă pentru copii
Rfixări pentru scaunul pentru copii
Sistemul de siguranţă pasivă reduce în cazul
unui accident riscul ca pasagerii vehiculului să
ajungă în contact cu componentele habitaclu-
lui. În plus, sistemul de siguranţă pasivă poate
reduce solicitările pentru pasagerii autovehicu-
lului în caz de accident.
Numai centura de siguranţă cuplată corect îşi
poate exercita potenţialul de protecţie. În
funcţie de situaţia de accident detectată,
întinzătorul de centură şi/sau airbagurile înlo-
cuiesc centura de siguranţă cuplată în mod
corespunzător. Întinzătoarele de centură
şi/sau airbagurile nu se declanşează la fiecare
accident.
Pentru ca sistemul de siguranţă pasivă să îşi
poate exercita potenţialul de protecţie, fiecare
ocupant al autovehiculului trebuie:
Rsă cupleze corect centura de siguranţă.
Rsă adopte o poziţie apropiată de cea verti-

cală, cu spatele sprijinit de spătarul scaunu-
lui
Rsă şadă pe cât posibil astfel încât picioarele

să se sprijine pe podea.
RPersoanele sub o înălţime de 1,50 m trebuie

să fie asigurate mereu într-un sistem de
siguranţă pasivă suplimentar, adecvat pen-
tru autovehiculul dumneavoastră.

Dar, niciun sistem disponibil azi nu poate
exclude complet răniri şi cazuri de deces în fie-
care situaţie de accident. În special, centurile
de siguranţă şi airbagurile în general nu vă pro-
tejează de obiectele care intră în autovehicul.
Nici riscul de accidentare din cauza airbagului
care este în curs de declanşare nu poate fi
complet exclus.

Limitarea potenţialului de protecţie
al sistemului de siguranţă pasivă

G AVERTIZARE
Dacă este modificat, sistemul de siguranţă
pasivă nu mai poate funcţiona în modul
prevăzut. Sistemul de siguranţă pasivă nu
mai poate proteja pasagerii vehiculului în
modul prevăzut şi de ex., la un accident
poate să nu funcţioneze sau se poate activa
neaşteptat. Pericol ridicat de rănire sau
chiar de moarte!
Nu modificaţi componentele sistemului de
siguranţă pasivă. Nu interveniţi la cablaje,
componentele electronice sau software-ul
acestora.

Dacă autovehiculul trebuie adaptat unei per-
soane cu handicap fizic, adresaţi-vă unui ate-
lier de service de specialitate autorizat. Merce-
des-Benz vă recomandă să utilizaţi sisteme de
asistenţă la rulare omologate de Mercedes-
Benz pentru autovehiculul dumneavoastră.

Funcţionalitatea sistemului de sigu-
ranţă pasivă

Atunci când aprinderea este cuplată, lampa de
avertizare a sistemului de siguranţă pasivă se
aprinde 6 în timpul auto-testului. Aceasta
se stinge cel târziu la câteva secunde după
pornirea vehiculului. Componentele sistemului
de siguranţă pasivă sunt atunci funcţionale.

Funcţionare sistem siguranţă pasivă,
perturbată

În următoarele cazuri există o defecţiune la
sistemul de siguranţă pasivă pentru copii:
Rcând contactul este pus, lampa de averti-

zare a sistemului de siguranţă pasivă 6
nu se aprinde
RÎn timpul conducerii, lampa de avertizare a

sistemului de siguranţă pasivă 6 se
aprinde constant sau în mod repetat

G AVERTISMENT
dacă sistemul de siguranţă pasivă este
defect, atunci componentele acestuia pot fi
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activate accidental sau este posibil să nu se
declanşeze corespunzător în caz de accident
acest lucru se poate referi de ex. la
întinzătorul de centură sau la airbag Există
pericol de rănire!
solicitaţi imediat verificarea şi repararea sis-
temului de reţinere într-un atelier de service
de specialitate.

Funcţionarea sistemului de sigu-
ranţă pasivă în cazul unui accident

Modul de acţionare al sistemului de siguranţă
pasivă se stabileşte de gravitatea constatată a
impactului şi de tipul accidentului profilat:
Rimpact frontal
RImpact lateral.
RRostogolire
Stabilirea pragurilor de activare pentru compo-
nentele sistemului de siguranţă pasivă se face
prin evaluarea valorilor măsurate ale senzorilor
montaţi în diversele locuri ale autovehiculului.
Acest proces are un caracter previzional.
Declanşarea componentelor sistemului de
siguranţă pasivă trebuie să se efectueze în
timp util la începutul impactului.
Factorii care se pot vedea sau măsura abia
după coliziune nu pot oferi niciun impuls pen-
tru o declanşare a airbag-ului. Aceştia nu pot
nici furniza un indiciu al declanşării.
Autovehiculul poate fi deformat considerabil,
fără ca să se declanşeze un airbag. Acesta
este cazul dacă au fost lovite numai părţile
relativ uşor de deformat şi nu s-a ajuns la o
decelerare puternică a autovehiculului. Pe de
altă parte, un airbag poate fi declanşat şi dacă
autovehiculul suferă numai deformări minore.
Dacă sunt lovite de ex. componente foarte
rigide ale autovehiculului, cum ar fi lonjeroa-
nele, încetinirea autovehiculului poate fi foarte
puternică.

Componentele sistemului de siguranţă pasivă
pot fi activate sau declanşate independent
unul de celălalt:

componente situaţie de declan-
şare detectată

întinzător centură impact frontal,
impact lateral, rosto-
golire

airbag şofer, airbag
însoţitor şi airbag
pentru genunchi

impact frontal

Airbag lateral impact lateral

Windowbag impact lateral,
impact frontal.

Numai când lampa martor PASSENGER AIR
BAG OFF este stinsă, airbag însoţitor se poate
declanşa în cazul unui accident. Când scaunul
însoţitorului este ocupat, asiguraţi-vă de sta-
rea corectă a airbag-ului însoţitorului, înaintea
şi în timpul cursei (Y Pagina 48).

G AVERTISMENT
După declanşarea unui airbag, componen-
tele airbagului sunt fierbinţi. Există pericol
de rănire!
Nu atingeţi componentele airbagului. Solici-
taţi imediat înlocuirea unui airbag declanşat
într-un service de specialitate autorizat.

i Mercedes-Benz vă recomandă, să solicitaţi
după un accident tractarea autovehiculului
la un atelier de specialitate calificat. Aveţi
aceasta în vedere în special atunci când s-a
declanşat un întinzător de centură sau un
airbag.

Dacă se declanşează întinzătorul de centură
sau airbag-ul, auziţi o pocnitură şi poate ieşi
pulbere fină:
Rde regulă, pocnitura nu afectează auzul
Rpulberea fină degajată nu este dăunătoare

sănătăţii în general, dar la persoanele cu
astm sau cu afecţiuni ale sistemului respira-
tor poate cauza probleme
dacă este posibil fără a cauza pericole,
părăsiţi imediat autovehiculul sau deschideţi
geamurile pentru evitarea dificultăţilor în
respiraţie.
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Centuri de siguranţă

Potenţialul de protecţie al centurii de
siguranţă

Cuplaţi întotdeauna corect centura de sigu-
ranţă înainte de plecare. Numai o centură de
siguranţă cuplată corect îşi poate desfăşura
potenţialul de protecţie.

G AVERTIZARE
Centura de siguranţă nu poate asigura pro-
tecţia prescrisă dacă, este aplicată greşit. În
plus, o centură de siguranţă fixată incorect
poate provoca accidentări, de ex., în caz de
accident, în cazul manevrelor de frânare sau
în cazul manevrelor bruşte de modificare a
traiectoriei. Pericol crescut de accidente şi
de moarte!
Asiguraţi întotdeauna, că toţi pasagerii vehi-
culului sunt corect asiguraţi cu centura de
siguranţă şi stau într-o poziţie corectă.

Respectaţi întotdeauna indicaţiile cu privire la
poziţia corectă a şoferului (Y Pagina 80) şi
cu privire la reglarea scaunelor
(Y Pagina 80).
Fiecare ocupant al autovehiculului trebuie să
respecte următoarele indicaţii, astfel încât
centura de siguranţă cuplată corect să îşi
poată desfăşura potenţialul de protecţie:
Rcentura de siguranţă trebuie să fie aşezată

nerăsucită, întinsă şi strâmt pe corp
Rcentura de siguranţă trebuie să fie ampla-

sată peste mijlocul umărului şi cât mai jos
pe şold.
RSegmentul de centură din dreptul umărului

nu ar trebui să atingă gâtul şi nu poate fi
dirijat pe sub braţ sau pe după spate.
REvitaţi îmbrăcămintea voluminoasă, ca de

ex. o haină de iarnă.
RPresaţi centura pelviană în jos către bazin şi

întinde-ţi-o cu partea centurii pentru umăr.
Centura pelviană nu are voie să decurgă
niciodată peste burtă sau peste partea infe-
rioară a bustului.
RNu desfăşuraţi centura de siguranţă nicio-

dată peste obiecte tăioase, abrazive,ascuţite
sau casante.
RCu centura de siguranţă este asigurată

numai o persoană. Nu transportaţi niciodată

un sugar sau un copil în braţele unui pasa-
ger din autovehicul.
RNu asiguraţi niciodată un obiect împreună

cu o persoană. Pentru asigurarea obiectelor,
bagajelor sau încărcăturii, respectaţi întot-
deauna instrucţiunile cu privire la încărcarea
autovehiculului (Y Pagina 85).
Asiguraţi-vă şi de faptul că între o persoană
şi scaun nu există niciodată obiecte, de ex.,
perne.

Dacă transportaţi un copil în autovehicul, res-
pectaţi neapărat instrucţiunile şi indicaţiile de
siguranţă de la „Copii în autovehicul”
(Y Pagina 52).

Limitarea potenţialului de protecţie
al centurii de siguranţă

G AVERTIZARE
Dacă spătarul scaunului nu se află în poziţie
aproape verticală, centura de siguranţă nu
oferă protecţia la siguranţă pasivă cores-
punzătoare. În acest caz, la o manevră de
frânare sau un accident, puteţi aluneca pe
sub centura de siguranţă şi vă puteţi răni în
zona abdomenului sau a gâtului. Există peri-
col crescut de rănire sau chiar de moarte!
Aşezaţi-vă scaunul corect înaintea începerii
cursei. Aveţi grijă întotdeauna ca spătarul
scaunului să se afle în poziţie aproape verti-
cală şi secţiunea pentru umăr a centurii de
siguranţă să treacă peste centrul umărului.

G AVERTIZARE
Persoane cu o înălţime sub 1,50 m nu pot
aplica corect centura de siguranţă fără sis-
teme de reţinere adiţionale cores-
punzătoare. Centura de siguranţă nu poate
asigura protecţia prescrisă dacă, este apli-
cată greşit. În plus, o centură de siguranţă
fixată incorect poate provoca accidentări, de
ex., în caz de accident, în cazul manevrelor
de frânare sau în cazul manevrelor bruşte de
modificare a traiectoriei. Pericol crescut de
accidente şi de moarte!
Asiguraţi întotdeauna persoanele cu o
înălţime sub 1,50 m, în sisteme de retenţie
suplimentare, adecvate.
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G AVERTISMENT
Este posibil ca centurile de siguranţă să nu
protejeze în situaţiile următoare:
Rcenturile de siguranţă sunt deteriorate,

modificate, foarte murdare, decolorate
sau colorate
Rcatarama este deteriorată sau foarte mur-

dară
Rau fost realizate modificări la întinzătoa-

rele centurii, retractoarele centurii sau la
ancorajele centurii.

Centurile de siguranţă pot fi deteriorate în
caz de accident, iar acest fapt să nu fie vizi-
bil, de ex. prin cioburi de sticlă. Centurile de
siguranţă modificate sau deteriorate se pot
rupe sau cădea, de ex. în caz de accident.
întinzătoarele centurii modificate se pot
activa accidental sau să funcţioneze neco-
respunzător. Există pericol crescut de rănire
sau chiar de moarte!
Nu modificaţi niciodată centurile de sigu-
ranţă, întinzătoarele, dispozitivele de anco-
rare sau retractoarele. Asiguraţi-vă că centu-
rile de siguranţă sunt în bună stare, nu sunt
uzate şi sunt curate. Solicitaţi verificarea
centurilor de siguranţă la un atelier de spe-
cialitate autorizat.

Mercedes-Benz vă recomandă să utilizaţi cen-
turile de siguranţă aprobate de Mercedes-Benz
pentru autovehiculul dumneavoastră.

G AVERTIZARE
Întinzătoarele de centură deja declanşate
pirotehnic nu mai sunt funcţionale şi nu pot
astfel proteja, aşa cum este prevăzut. Peri-
col crescut de accidente şi de moarte!
Solicitaţi imediat înlocuirea întinzătoarelor
pirotehnice declanşate într-un atelier de ser-
vice de specialitate autorizat.

Mercedes-Benz vă recomandă să solicitaţi
după un accident tractarea autovehiculului la
un atelier de service de specialitate autorizat.

! Asiguraţi-vă că centura de siguranţă este
înfăşurată complet. În caz contrar, centura
de siguranţă sau limba centurii se vor prinde
în portieră sau în mecanismul scaunului.

Astfel, este posibil să se deterioreze por-
tiera, panoul portierei şi centura de sigu-
ranţă. Centurile de siguranţă deteriorate nu
îşi mai pot asigura funcţia de protecţie şi
necesită înlocuire. Apelaţi la un atelier de
specialitate autorizat.

Cuplarea şi reglarea centurilor de
siguranţă

Dacă centura de siguranţă este trasă brusc, se
blochează retractorul centurii. Banda centurii
nu poate fi scoasă mai mult.

! Dacă scaunul însoţitorului nu este ocupat,
nu introduceţi limba cataramei de blocare a
centurii de siguranţă în catarama de blocare
de la scaunul însoţitorului. În caz contrar, la
un accident este posibilă, pe lângă alte sis-
teme, declanşarea întinzătorului de centură
şi va fi necesară înlocuirea acestuia.

X Blocaţi întotdeauna limba cataramei ; cen-
turii de siguranţă în catarama : aferentă
locului pe scaunul respectiv.

X Cu butonul de deblocare tras = glisaţi ghi-
dajul de centură în poziţia dorită.

X Eliberaţi butonul de deblocare = şi asigu-
raţi-vă că ghidajul de centură s-a cuplat.

Decuplarea centurilor de siguranţă
X Apăsaţi tasta de eliberare de pe catarama

centurii şi dirijaţi la loc centura de siguranţă,
cu limba cataramei centurii.
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Funcţionarea avertizării pentru cen-
tura şoferului şi a însoţitorului

Lampa de avertizare pentru centura de sigu-
ranţă 7 de pe display-ul panoului de instru-
mente vă atrage atenţia asupra faptului că toţi
pasagerii din autovehicul trebuie să aplice
corect centura de siguranţă.
În plus, se poate emite şi un sunet de averti-
zare.
Avertizarea pentru centura de siguranţă se
stinge imediat ce şoferul şi însoţitorul sunt asi-
guraţi cu centura de siguranţă.

Funcţia afişajului stării centurii de
siguranţă spate

Afişajul de stare al centurii de siguranţă din
spate indică care centură de siguranţă din
spate nu este fixată.
Ascundeţi imediat afişarea stării centurii de
siguranţă spate (Y Pagina 272).

Airbaguri

Privire de ansamblu asupra airbagu-
rilor

Puteţi identifica locul de montare a airbagului
după marcajul AIR BAG.

La activare, un airbag poate creşte potenţialul
de protecţie pentru respectivul ocupant al
autovehiculului.

AIRBAG Posibil potenţial de
protecţie pentru:

: Airbagul pen-
tru genunchi
al şoferului

Coapse, genunchi şi
gambe

; Airbag şofer Cap şi torace

= Airbag însoţi-
tor

Cap şi torace

? Windowbag Cap

A Sidebag Torace şi bazin

G AVERTISMENT
Dacă este activat airbag-ul însoţitorului,
atunci, în caz de accident, un copil aflat pe
scaunul însoţitorului poate fi lovit de airbag-
ul însoţitorului. Există pericol de rănire sau
de moarte!
Nu folosiţi NICIODATĂ un dispozitiv de fixare
în scaun pentru copii orientat cu faţa înspre
înapoi pe un scaun cu AIRBAG FRONTAL
ACTIV; acest lucru poate duce la DECESUL
sau la VĂTĂMAREA GRAVĂ a copiilor.

La montarea unui sistem de siguranţă pasivă
pentru copii pe scaunul însoţitorului respectaţi
indicaţiile specifice ale autovehiculului
(Y Pagina 65). Respectaţi obligatoriu indica-
ţiile privind sistemele de siguranţă pasivă pen-
tru copii orientate înainte sau înapoi de pe
scaunul însoţitorului.
Autovehicule cu dezactivare automată a 
airbagului însoţitorului:
Numai atunci când lampa martor PASSENGER
AIR BAG OFF este stinsă, airbagul însoţitorului
poate fi declanşat în caz de accident. Atunci
când scaunul însoţitorului este ocupat, asigu-
raţi-vă de starea corectă a airbagului însoţito-
rului înainte şi pe timpul cursei
(Y Pagina 48).
În funcţie de situaţia de accident detectată,
windowbagul poate fi declanşat pe partea
însoţitorului. Declanşarea nu ţine cont dacă
scaunul însoţitorului şoferului este ocupat sau
nu.
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Potenţialul de protecţie al airbaguri-
lor

În funcţie de situaţia accidentului, un airbag
poate creşte potenţialul de protecţie pe lângă
centura de siguranţă cuplată corect.

G AVERTISMENT
Dacă deviaţi de la poziţia corectă a scaunu-
lui, atunci airbag-ul nu poate proteja cores-
punzător şi poate cauza accidentări supli-
mentare în urma declanşării. Există pericol
crescut de rănire sau chiar de moarte!
Pentru a evita riscurile, fiecare pasager tre-
buie să asigure mereu următoarele puncte:
Rsă cupleze corect centura de siguranţă

respectaţi îndeosebi faptul, ca la femeile
însărcinate centura pentru bazin să nu
decurgă niciodată peste burtă sau stomac
Radoptaţi poziţia corectă a scaunului şi

păstraţi o distanţă cât mai mare faţă de
airbag-uri
Rrespectaţi următoarele indicaţii.
Asiguraţi să nu se afle obiecte între airbaguri
şi pasagerii autovehiculului.

Fiecare pasager al autovehiculului trebuie să
ţină cont de următoarele indicaţii pentru a
evita riscurile provocate de un airbag care se
declanşează:
Rreglaţi corect scaunele la începerea cursei,

reglaţi scaunul şoferului şi al însoţitorului
cât mai în spate posibil
respectaţi întotdeauna informaţiile referi-
toare la poziţia corectă a şoferului
(Y Pagina 80).
RPrindeţi volanul numai de coroana sa exte-

rioară. Astfel airbag-ul se poate deplia fără
probleme.
RÎn timpul conducerii sprijiniţi-vă întotdeauna

de spătar. Nu vă aplecaţi înainte sau nu vă
proptiţi de uşă sau geamul lateral. În caz
contrar, vă aflaţi în zona de depliere a air-
bag-ului.
RPicioarele trebuie să fie întotdeauna pe

podea. Nu puneţi picioarele pe cockpit. În
caz contrar, picioarele se află în zona de
depliere a airbag-ului.

RDacă luaţi copii în autovehicul, respectaţi
indicaţiile suplimentare (Y Pagina 52).
RDepozitaţi şi asiguraţi întotdeauna cores-

punzător obiectele.
Obiectele din habitaclu pot limita funcţionarea
corespunzătoare a unui airbag. Fiecare pasa-
ger trebuie să asigure mereu următoarele
puncte:
Rnu se află alte persoane, animale sau

obiecte între pasagerul autovehiculului şi un
airbag
Rnu se află obiecte între scaun şi uşă, precum

şi stâlpul uşii (stâlpul B)
Rnu sunt agăţate obiecte dure cum ar fi de

ex. suport de haine de mânerul de susţinere
sau de cuier
Rnu fixaţi accesorii precum dispozitive de

navigaţie mobile, telefoane mobile sau
suporţi pentru dozele de băuturi în zona de
desfăşurare a airbag-ului, de ex. pe Cockpit,
pe uşă, pe geamul lateral sau pe capitonajul
lateral
în plus nu are voie să fie fixat sau să
decurgă niciun cablu de conexiune, bandă
de tensionare sau centură de fixare în zona
de desfăşurare a unui airbag respectaţi
întotdeauna indicaţi de montaj a accesoriu-
lui, mai ales şi indicaţiile cu privire la locul
de montaj
Rnu se află obiecte grele, cu muchii ascuţite

sau care se spot sparge în buzunarele arti-
colelor de îmbrăcăminte; depozitaţi aseme-
nea obiecte într-un loc corespunzător.

Limitarea potenţialului de protecţie
al airbagurilor

G AVERTISMENT
Dacă modificaţi capacul unui airbag sau apli-
caţi obiecte pe acesta, de ex. autocolante,
airbag-ul nu mai poate funcţiona conform
destinaţiei. Există pericol crescut de rănire!
Nu modificaţi niciodată capacul unui airbag
şi nu aplicaţi obiecte pe acesta.

Locul de montare al airbagului se poate identi-
fica după marcajul AIRBAG (Y Pagina 46).
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G AVERTISMENT
Husele nepotrivite ale scaunelor pot afecta
sau împiedica declanşarea airbagurilor inte-
grate în scaune. Astfel airbagurile nu mai
pot proteja pasagerii vehiculului conform
prevederilor. În plus, poate fi afectată func-
ţionarea dezactivării automate a airbagului
însoţitorului. Există pericol crescut de rănire
sau chiar de moarte!
Folosiţi doar huse de scaune omologate de
Mercedes-Benz pentru scaunele respective.

G AVERTISMENT
Senzorii care controlează airbagurile sunt
amplasaţi în portiere. Modificările sau
lucrările care nu sunt efectuate corect la
portiere sau la panourile portierelor, precum
şi la portierele deteriorate, pot afecta func-
ţionarea senzorilor. Prin urmare, airbagurile
ar putea să nu mai funcţioneze cores-
punzător. În consecinţă, airbagurile nu le pot
oferi pasagerilor din autovehicul protecţia
pentru care au fost concepute. Acest lucru
prezintă risc sporit de accident.
Nu modificaţi niciodată portierele sau pie-
sele acestora. Solicitaţi întotdeauna efectua-
rea lucrărilor la portiere sau la panourile por-
tierelor la un atelier de specialitate autorizat.

G AVERTIZARE
Un airbag deja declanşat nu mai oferă niciun
efect de protecţie şi nu mai poate proteja
aşa cum este prevăzut, în caz de accident.
Pericol de rănire gravă!
Tractaţi autovehiculul la un atelier de specia-
litate autorizat, pentru a înlocui airbagul
declanşat.

Solicitaţi înlocuirea imediată a airbagurilor
declanşate.

Starea airbagului însoţitorului

Funcţionarea decuplării automate a
airbagului însoţitorului
Decuplarea automată a airbagului însoţitorului
poate detecta dacă scaunul însoţitorului este
ocupat de către o persoană sau de către un
sistem de siguranţă pasivă pentru copii. În
consecinţă se activează sau se dezactivează
airbagul însoţitorului.
Ca să fie asigurată clasificarea corectă a
greutăţii unei persane sau a unui copil în siste-
mul de siguranţă pasivă pentru copii pe scau-
nul pasagerului, asiguraţi întotdeauna
următoarele cerinţe:
Rnu depozitaţi obiecte sub şi/sau lângă scau-

nul însoţitorului
scaunul însoţitorului trebuie să se deplaseze
liber în toate direcţiile
Rîncărcaţi buzunarul de depozitare de pe par-

tea din spate a scaunului însoţitorului cu
maxim 2 kg.
Rnu agăţaţi obiecte pe scaunul însoţitorului

sau nu transportaţi obiecte pe scaunul înso-
ţitorului
Rnu fixaţi accesorii de scaunul însoţitorului.
Rnu prindeţi obiecte cu scaunul însoţitorului,

de ex. în spaţiul pentru picioare sau între
tetieră şi plafon
Rceilalţi pasageri ai autovehiculului nu au voie

să se sprijine de scaunul însoţitorului, de ex.
de spătarul scaunului
Rnu transportaţi obiecte în poala însoţitorului.

G AVERTIZARE
Obiecte sau forţe care influenţează supli-
mentar persoanei sau copilului în sistemul
de siguranţă pasivă pe scaunul însoţitorului,
pot perturba clasificarea greutăţii a
decuplării automate a airbag-ului însoţitoru-
lui. În funcţie de cauză poate fi determinată
o greutate prea mică sau prea mare. Prin
clasificarea greşită a greutăţii este posibil ca
airbag-ul însoţitorului să nu funcţioneze
după cum este prevăzut în cazul unui acci-
dent. Există pericol crescut de rănire sau
chiar de moarte!
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Asiguraţi întotdeauna următoarele cerinţe:
Rscaunul însoţitorului poate fi mişcat în

toate direcţiile
Rcu excepţia persoanei sau a copilului în

sistemul de siguranţă pasivă pentru copii
nu acţionează forţe suplimentare pe scau-
nul însoţitorului, care îngreunează sau
uşurează scaunul şoferului.

Asiguraţi-vă că respectaţi instrucţiunile de
instalare ale producătorului sistemului de
reţinere pentru copil .

La montarea unui sistem de siguranţă pasivă
pentru copii pe scaunul însoţitorului asiguraţi
mereu următoarele puncte:
Rrespectaţi poziţionarea adecvată a sistemu-

lui de siguranţă pasivă pentru copii
(Y Pagina 66)
Rrespectaţi întotdeauna indicaţiile de montaj

ale producătorului sistemului de siguranţă
pasivă pentru copii
Rnu aşezaţi niciodată obiecte, de ex. perne,

sub sau în spatele sistemului de siguranţă
pasivă pentru copii
RSuprafaţa de staţionare a sistemului de sigu-

ranţă pasivă pentru copii trebuie întot-
deauna să fie aşezată în întregime pe supra-
faţa scaunului însoţitorului.
RSpătarul unui sistem de siguranţă pasivă

pentru copii orientat înainte trebuie să fie
lipit de spătarul scaunului însoţitorului.
Rsistemul de siguranţă pasivă pentru copii nu

trebuie să se lovească de plafon sau să fie
solicitat de tetieră; adaptaţi în mod cores-
punzător înclinarea spătarului scaunului pre-
cum şi reglarea tetierei
Dacă este necesar demontaţi tetierele scau-
nului însoţitorului.

Persoana de pe scaunul însoţitorului trebuie să
ţină cont de următoarele puncte:
Rsă cupleze corect centura de siguranţă

(Y Pagina 45).
Rsă adopte o poziţie apropiată de cea verti-

cală, cu spatele sprijinit de spătarul scaunu-
lui
Rsă şadă pe cât posibil astfel încât picioarele

să se sprijine pe podea.

În caz contrar, airbagul însoţitorului poate fi
decuplat în mod eronat, de ex. în următoarele
cazuri:
Rînsoţitorul îşi deplasează greutatea în auto-

vehicul prin sprijinirea pe cotiere
Rînsoţitorul şade astfel, încât detensionează

suprafaţa scaunului.

G AVERTISMENT
Dacă lampa PASSENGER AIR BAG OFF lumi-
nează, airbagul însoţitorului şoferului este
dezactivat. Într-un accident nu se va
declanşa şi nu vă va proteja cum a fost
prevăzut. O persoană aflată pe scaunul înso-
ţitorului poate, de exemplu, să vină în con-
tact cu părţi ale habitaclului vehiculului dacă
şade prea aproape de cockpit. Există pericol
crescut de rănire sau chiar de moarte!
Când scaunul însoţitorului este ocupat asi-
guraţi-vă că
Reste corectă clasificarea persoanei de pe

scaun şi airbagul însoţitorului este activat
sau dezactivat în conformitate cu această
persoană
Rscaunul însoţitorului este poziţionat cât

mai mult posibil spre înapoi
Rpersoana şade corect.
Înainte de a porni şi în timpul mersului tre-
buie să vă asiguraţi că airbagul însoţitorului
are statutul corect.

Dacă scaunul însoţitorului este ocupat, după
auto-testul decuplării automate a airbagului
însoţitorului are loc clasificarea persoanei sau
a sistemului de siguranţă pasivă pentru copii
pe scaunul însoţitorului. Se afişează starea air-
bagului însoţitorului.
Respectaţi întotdeauna indicaţiile privind func-
ţionarea lămpilor martor PASSENGER AIR BAG.
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Funcţionarea lămpilor martor PASSEN-
GER AIR BAG

Auto-test al decuplării automate a airba-
gului însoţitorului

Autovehiculele fără decuplare automată a air-
bagului însoţitorului au o etichetă autocolantă
pe partea însoţitorului, lateral pe Cockpit
(Y Pagina 65).
La cuplarea contactului se aprind concomitent
ambele lămpi martor PASSENGER AIR BAG ON
şi OFF în timpul auto-testului sistemului.
După auto-test, se afişează starea airbagului
însoţitorului:
RPASSENGER AIR BAG ON luminează pentru

60 de secunde, apoi ambele lămpi martor
PASSENGER AIR BAG ON şi OFF sunt stinse:
se dezactivează airbagul însoţitorului. Dacă
sunt îndeplinite criteriile de declanşare, în
cazul unui accident airbagul însoţitorului se
va declanşa.
RPASSENGER AIR BAG OFF luminează: airba-

gul însoţitorului este dezactivat. În caz de
accident acesta nu se va declanşa.

Dacă lampa martor PASSENGER AIR BAG ON
este stinsă, atunci doar lampa martor PAS-
SENGER AIR BAG OFF afişează starea airbagu-
lui însoţitorului. Lampa martor PASSENGER
AIR BAG OFF poate lumina sau poate fi stinsă
permanent.
Dacă lampa martor PASSENGER AIR BAG OFF
şi lampa de avertizare a sistemului de sigu-
ranţă pasivă 6 luminează concomitent, nu
are voie nimeni să folosească scaunul însoţito-
rului. În acest caz, nu montaţi niciun sistem de
siguranţă pasivă pentru copii pe scaunul înso-
ţitorului. Solicitaţi verificarea şi revizia ime-
diată a dezactivării airbagului pentru scaunul
însoţitorului la un atelier de service de specia-
litate autorizat.

Afişaj de stare
Respectaţi indicaţiile cu privire la funcţia
decuplării automate a airbagului şoferului, ca
să fie asigurată clasificarea corectă a greutăţii
persoanei sau sistemului de siguranţă pasivă
pentru copii pe scaunul însoţitorului
(Y Pagina 48).
Dacă în timpul cursei se modifică starea airba-
gului însoţitorului, se modifică afişajul lămpilor
martor PASSENGER AIR BAG.
Decuplarea automată a airbagului însoţitorului
a determinat o greutate prea scăzută sau prea
ridicată. Respectaţi următoarele indicaţii:
RPASSENGER AIR BAG OFF se stinge, iar

PASSENGER AIR BAG ON luminează pentru
60 de secunde, apoi ambele lămpi martor
PASSENGER AIR BAG ON şi OFF sunt stinse:
se activează airbagul însoţitorului. Dacă
sunt îndeplinite criteriile de declanşare, în
cazul unui accident airbagul însoţitorului se
va declanşa.
Remediaţi cauza pentru starea greşită a air-
bagului însoţitorului (Y Pagina 295).
RPASSENGER AIR BAG OFF luminează: airba-

gul însoţitorului este dezactivat. În caz de
accident acesta nu se va declanşa.
Remediaţi cauza pentru starea greşită a air-
bagului însoţitorului (Y Pagina 297).

Atunci când scaunul însoţitorului este ocupat,
asiguraţi-vă de starea corectă a airbagului
însoţitorului, în funcţie de situaţie, înainte şi pe
timpul cursei .
După montarea unui sistem de siguranţă 
pasivă pentru copii orientat înapoi pe scau-
nul însoţitorului: PASSENGER AIR BAG OFF
trebuie să lumineze permanent.

G AVERTIZARE
Dacă asiguraţi un copil pe scaunul însoţitor
cu un sistem de siguranţă pasivă pentru
copii orientat către spate şi lampa martor
PASSENGER AIR BAG OFF este stinsă, airba-
gul însoţitorului se poate declanşa în cazul
unui accident. Copilul poate fi lovit de către
airbag. Există pericol crescut de rănire sau
chiar de moarte!
Asiguraţi-vă întotdeauna în acest caz, că air-
bagul însoţitorului este dezactivat. Lampa
martor PASSENGER AIR BAG OFF trebuie să
fie aprinsă.
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Nu utilizaţi NICIODATĂ un dispozitiv de
fixare în scaun pentru copii orientat cu faţa
înspre înapoi pe un scaun cu AIRBAG FRON-
TAL ACTIV; acest lucru poate duce la DECE-
SUL sau la VĂTĂMAREA GRAVĂ a copiilor.

La montarea unui sistem de siguranţă pasivă
pentru copii pe scaunul însoţitorului respectaţi
indicaţiile specifice ale autovehiculului
(Y Pagina 65).
În funcţie de sistemul de siguranţă pasivă pen-
tru copii şi de statura copilului, lampa martor
PASSENGER AIR BAG OFF poate fi stinsă. În
acest caz, nu este permisă montarea pe scau-
nul însoţitorului a unui sistem de siguranţă
pasivă pentru copii orientat înapoi.
În schimb, montaţi sistemul de siguranţă
pasivă pentru copii orientat înapoi pe un scaun
corespunzător din spate.
După montarea unui sistem de siguranţă 
pasivă pentru copii orientat înainte pe 
scaunul însoţitorului: PASSENGER AIR BAG
OFF poate fi aprins în permanenţă sau poate fi
stins, în funcţie de sistemul de siguranţă
pasivă pentru copii şi de statura copilului. Res-
pectaţi întotdeauna următoarele indicaţii.

G AVERTIZARE
Dacă asiguraţi un copil într-un sistem de
siguranţă pasivă pentru copii orientat cu faţa
înspre înainte pe scaunul însoţitorului şi
dacă poziţionaţi scaunul însoţitorului prea
aproape de Cockpit, atunci, în cazul unui
accident, copilul:
Rpoate, de ex., intra în contact cu compo-

nente din habitaclul vehiculului, dacă
lampa de control PASSENGER AIR BAG
OFF este aprinsă
Rpoate fi lovit de către airbag, dacă lampa

de control PASSENGER AIR BAG OFF este
stinsă.

Există pericol crescut de rănire sau chiar de
moarte!
Reglaţi întotdeauna scaunul însoţitorului cât
mai în spate posibil. La aceasta aveţi întot-
deauna în vedere parcursul corect al centurii
diagonale de la rola centurii de la autovehi-
cul către ghidajul centurii diagonale al siste-
mului de siguranţă pasivă pentru copii. Cen-

tura diagonală trebuie să treacă de la deflec-
torul centurii spre faţă şi în jos. La nevoie
reglaţi în mod corespunzător rola centurii şi
scaunul însoţitorului. Respectaţi întotdeauna
indicaţiile de montaj ale producătorului sis-
temului de siguranţă pasivă pentru copii.

La montarea unui sistem de siguranţă pasivă
pentru copii pe scaunul însoţitorului respectaţi
indicaţiile specifice ale autovehiculului
(Y Pagina 66).
O persoană stă pe scaunul însoţitorului:
PASSENGER AIR BAG OFF sau PASSENGER
AIR BAG ON poate fi aprins în permanenţă sau
să fie stins, în funcţie de statura persoanei.
Respectaţi întotdeauna următoarele indicaţii.
Persoana de pe scaunul însoţitorului trebuie să
ţină cont mereu de următoarele indicaţii:
Rdacă scaunul însoţitorului este ocupat de un

adult sau de o persoană de statura cores-
punzătoare, lampa martor PASSENGER AIR
BAG OFF trebuie să fie stinsă; Acest lucru
indică activarea airbagului însoţitorului.
dacă lampa martor PASSENGER AIR BAG
OFF este aprinsă în permanenţă, persoana
adultă sau de statura corespunzătoarea nu
trebuie să utilizeze scaunul însoţitorului
În locul acesteia se utilizează un scaun din
spate.
Rdacă scaunul însoţitorului este ocupat de o

persoană cu o statură mică (de ex. un ado-
lescent sau un adult mic), lampa martor
PASSENGER AIR BAG OFF este aprinsă în
permanenţă sau se stinge, în funcţie de
rezultatul clasificării.
- PASSENGER AIR BAG OFF este stins:

reglaţi scaunul însoţitorului cât mai în
spate sau o persoană cu o statură mai
mică utilizează un scaun din spate.

- PASSENGER AIR BAG OFF este aprins în
permanenţă: persoana de statură mică nu
ar trebui să utilizeze scaunul însoţitorului.
În locul acesteia se utilizează un scaun
din spate.

G AVERTIZARE
Dacă după auto-testarea sistemului, lampa
martor PASSENGER AIR BAG OFF este
aprinsă în continuare, airbag-ul însoţitorului
este dezactivat. Acesta nu se declanşează în
caz de accident. Într-un astfel de caz airbag-
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ul însoţitorului nu poate asigura protecţie
aşa cum este prevăzut, dacă, de ex., o per-
soană este aşezată pe scaunul însoţitorului.
Persoana poate intra în contact, de ex., cu
componente ale habitaclului autovehiculului,
în special dacă aceasta este aşezată prea
aproape de Cockpit. Există pericol crescut
de rănire sau chiar de moarte!
În cazul în care scaunul însoţitorului este
ocupat, asiguraţi-vă întotdeauna de faptul că
Rclasificarea persoanei de pe scaunul înso-

ţitorului este corectă şi că airbag-ul însoţi-
torului a fost dezactivat sau activat, în
conformitate cu persoana de pe scaunul
însoţitorului
Rpersoana este aşezată corect şi este asi-

gurată corect cu centura de siguranţă
Rscaunul însoţitorului se află în poziţia sa

cea mai retrasă.

Când transportaţi copii în autovehicul respec-
taţi şi indicaţiile referitoare la „Copii în autove-
hicul” (Y Pagina 52).

Transportul în siguranţă al copiilor în
autovehicul

Când în autoturism se află copii, tre-
buie respectate obligatoriu următoa-
rele

Fiţi consecvent
i Respectaţi neapărat indicaţiile de sigu-

ranţă pentru situaţia actuală. În cazul în care
transportaţi şi copii, în acest mod puteţi
identifica eventualele riscuri şi puteţi evita
pericolele (Y Pagina 53).

Gândiţi-vă că neglijenţa la fixarea copilului în
sistemul de siguranţă pasivă pentru copii
poate avea urmări grave. Întotdeauna fiţi con-
secvent şi asiguraţi copilul cu grijă înaintea
fiecărei curse.

Pentru o protecţia mai eficientă a copiilor sub
12 ani şi cu o înălţime sub 1,50 m, Mercedes-
Benz vă recomandă să respectaţi neapărat
următoarele indicaţii:
RÎntotdeauna asiguraţi copilul într-un sistem

de siguranţă pasivă pentru copii, care este
potrivit autovehiculului dumneavoastră Mer-
cedes-Benz.
RSistemul de siguranţă pasivă pentru copii

trebuie să fie adecvat vârstei, greutăţii şi
înălţimii copilului.
RScaunul autovehiculului trebuie să fie potri-

vit pentru montarea sistemului de siguranţă
pasivă pentru copii(Y Pagina 56).

Din statisticile accidentelor reiese că copiii asi-
guraţi pe scaunele din spate sunt mai în sigu-
ranţă decât cei de pe scaunele din faţă. De
aceea, Mercedes-Benz vă recomandă obligato-
riu să montaţi sistemul de siguranţă pasivă
pentru copii preferenţial pe un scaun din
spate.

Noţiune generică pentru sistemul de
siguranţă pasivă pentru copii
În aceste instrucţiuni de exploatare se va
folosi noţiunea generică pentru sistemul de
siguranţă pasivă pentru copii. Un sistem de
siguranţă pasivă pentru copii este, de exem-
plu:
Run scaun pentru bebeluşi
Run scaun de copil orientat către spate
Run scaun de copil orientat către faţă
Run înălţător pentru scaunul copilului, cu

spătar şi ghidaje pentru centura de sigu-
ranţă

Sistemul de siguranţă pasivă pentru copii tre-
buie să fie adecvat vârstei, greutăţii şi înălţimii
copilului.

Respectaţi legile şi normele
Ţineţi cont întotdeauna de prevederile legale
privind utilizarea unui sistem de siguranţă
pasivă pentru copii în autovehicul.
Asiguraţi-vă că sistemul de siguranţă pasivă
pentru copii aprobat corespunde normelor de
verificare şi directivelor în vigoare. Informaţii
suplimentare obţineţi de la un atelier de ser-
vice de specialitate autorizat. Mercedes-Benz
vă recomandă să consultaţi un Centru de asis-
tenţă service Mercedes-Benz.
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Folosiţi doar sisteme autorizate de
siguranţă pasivă pentru copii
În autovehicul se pot utiliza doar sisteme de
siguranţă pasivă pentru copii cu aceste norme
UNECE:
RUN‑R44
RUN‑R129 (sisteme de siguranţă pasivă pen-

tru copii i-Size)
Informaţii privind categoriile de omologare
pentru sisteme de siguranţă pasivă pentru
copii şi date în legătură cu eticheta de omolo-
gare de la sistemul de siguranţă pasivă pentru
copii(Y Pagina 57).

Recunoaşterea riscului, evitarea
pericolului

Sisteme de fixare pentru de siguranţă
pasivă pentru copii în autovehicul
Utilizaţi numai următoarele sisteme de fixare
pentru sistemele de siguranţă pasivă pentru
copii:
Retrierele de fixare ISOFIX sau i-Size
Rsistemul de siguranţă al autovehiculului
Rancorările Top Tether
Montaţi de preferinţă un sistem de siguranţă
pasivă pentru copii ISOFIX sau i-Size.
Montajul simplu la etrierele de fixare ale auto-
vehiculului pot reduce riscul unui sistem de
siguranţă pasivă pentru copii montat incorect.
Dacă copilul este asigurat cu centura de sigu-
ranţă integrată a sistemului de siguranţă
pasivă pentru copii ISOFIX sau i‑Size, respec-
taţi, în mod obligatoriu, greutatea totală
admisă a copilului şi a sistemului de siguranţă
pasivă pentru copii (Y Pagina 60).

Avantajul unui sistem de siguranţă
pasivă pentru copii, orientat către
spate
De preferinţă, transportaţi un bebeluş sau un
copil mic într-un sistem de siguranţă pasivă
pentru copii adecvat, orientat către spate. În
acest caz, copilul stă orientat în sens contrar
direcţiei de deplasare şi priveşte spre înapoi.
Bebeluşii şi copii mici au o musculatură a gâtu-
lui relativ slabă în comparaţie cu dimensiunea
şi greutatea capului lor. Într-un sistem de sigu-

ranţă pasivă pentru copii orientat către spate,
poate fi redus riscul de rănire a coloanei verte-
brale cervicale.

Fixaţi întotdeauna corect sistemul de
siguranţă pasivă pentru copii

G AVERTIZARE
Dacă sistemul de siguranţă pasivă pentru
copii este montat greşit în poziţia scaunului
corespunzător, nu poate proteja conform
specificaţiilor. În special, copilul nu poate fi
reţinut în caz de accident, manevră de frâ-
nare sau schimbări bruşte de direcţie. Există
pericol crescut de rănire sau chiar de
moarte!
Respectaţi indicaţiile de montaj ale pro-
ducătorului sistemului de siguranţă pasivă
pentru copii, precum şi domeniul de utili-
zare. Asiguraţi-vă, că întreaga bază a siste-
mului de siguranţă pasivă pentru copii este
aşezată în întregime pe perna scaunului. Nu
aşezaţi niciodată obiecte, de ex. perne, în
spatele sistemul de siguranţă pasivă pentru
copii. Utilizaţi sistemele de siguranţă pasivă
pentru copii numai cu husa originală conce-
pută pentru el. Înlocuiţi husele deteriorate
numai cu huse originale.

Dacă este posibil, folosiţi doar sisteme de
siguranţă pasivă pentru copii recomandate
pentru autovehiculele Mercedes-Benz
(Y Pagina 55).

G AVERTIZARE
Dacă sistemul de siguranţă pasivă pentru
copii este montat incorect sau nu este asi-
gurat, se poate desprinde în special în caz
de accident, manevră de frânare sau schim-
bare bruscă a direcţiei. Sistemul de sigu-
ranţă pasivă pentru copii poate fi aruncat,
rănind pasageri autovehiculului. Există peri-
col crescut de rănire sau chiar de moarte!
Montaţi întotdeauna corect chiar şi siste-
mele de siguranţă pasivă pentru copii neuti-
lizate. Asiguraţi-vă că respectaţi instrucţiu-
nile de instalare ale producătorului sistemu-
lui de siguranţă pasivă pentru copii.
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RRespectaţi întotdeauna indicaţiile de montaj
şi de exploatare ale producătorului sistemu-
lui de siguranţă pasivă pentru copii utilizat
precum şi indicaţiile specifice autovehiculu-
lui:
- Montaţi sistemul de siguranţă pasivă pen-

tru copii ISOFIX sau i-Size, pe scaunul din
spate (Y Pagina 60).

- Fixaţi sistemul de siguranţă pasivă pentru
copii cu centura de siguranţă pe scaunul
din spate (Y Pagina 64).

- Fixaţi sistemul de siguranţă pasivă pentru
copii cu centura de siguranţă pe scaunul
însoţitorului (Y Pagina 66). Respectaţi
indicaţiile specifice referitoare la siste-
mele de siguranţă pasivă pentru copii,
orientate către spate şi către
faţă(Y Pagina 65).
Atunci când scaunul însoţitorului este
ocupat, asiguraţi-vă de starea corectă a
airbagului însoţitorului, în funcţie de situa-
ţie, înainte şi pe timpul cursei
(Y Pagina 50).

RRespectaţi indicatoarele de avertizare din
habitaclu şi de la sistemul de siguranţă
pasivă pentru copii.
RFixaţi suplimentar Top Tether, dacă există.

Nu modificaţi sistemul de siguranţă
pasivă pentru copii

G AVERTIZARE
Dacă modificaţi sistemul de siguranţă pasivă
pentru copii sau aşezaţi un obiect peste
acesta, de ex. o jucărie sau un accesoriu
neadecvat, sistemul de siguranţă pasivă
pentru copii poate să nu mai funcţioneze
conform destinaţiei. Există pericol sporit de
rănire!
Nu modificaţi niciodată sistemul de sigu-
ranţă pasivă pentru copii. Montaţi numai
accesorii pe care producătorul sistemului de
siguranţă pasivă pentru copii le-a agreat
special pentru acest sistem.

Pentru curăţarea sistemelor de siguranţă
pasivă pentru copii recomandate de Merce-
des‑Benz, Mercedes-Benz vă recomandă
agenţi de întreţinere de la Mercedes-Benz.

Utilizaţi doar sisteme de siguranţă
pasivă pentru copii intacte

G AVERTIZARE
Sistemele de siguranţă pasivă pentru copii
deteriorate sau afectate de accident sau sis-
temele de fixare ale acestora pot să nu mai
asigure protecţia prevăzută. În special, copi-
lul nu poate fi reţinut în caz de accident,
manevră de frânare sau schimbări bruşte de
direcţie. Există pericol crescut de rănire sau
chiar de moarte!
Înlocuiţi imediat sistemele de siguranţă
pasivă pentru copii deteriorate sau afectate
de un accident. Dispuneţi verificarea siste-
melor de fixare ale sistemului de siguranţă
pasivă pentru copii într-un atelier de service
de specialitate calificat, înainte de a monta
din nou un sistem de siguranţă pasivă pen-
tru copii.

Evitaţi radiaţia directă a razelor soare-
lui

G AVERTIZARE
Dacă sistemul de reţinere a copilului este
expus razelor directe ale soarelui, unele
componente se pot încălzi puternic. Copiii
se pot arde, în special la componentele
metalice ale sistemului de reţinere a copilu-
lui. Pericol de rănire!
Dacă părăsiţi vehiculul împreună cu copilul,
urmăriţi întotdeauna ca sistemul de reţinere
a copilului să nu fie expus razelor directe ale
soarelui. Acoperiţi-l, de ex., cu o pătură.
Dacă sistemul de reţinere a copilului este
expus razelor directe ale soarelui, lăsaţi-l să
se răcească înainte de a-l folosi pentru a asi-
gura copilul. Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi
în vehicul.
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Aveţi grijă la oprire sau parcare

G AVERTIZARE
Copiii lăsaţi nesupravegheaţi în autovehicul
Rpot deschide uşile şi pot pune astfel în

pericol alte persoane sau participanţi la
trafic.
Rpot coborî şi pot fi prinşi în trafic.
Rpot utiliza echipările autovehiculului şi, de

ex., se pot agăţa de acestea.
În plus, copiii pot pune autovehiculul în miş-
care în timp ce, de ex.:
Reliberează frâna de parcare.
Rmodifică poziţia cutiei de viteze.
Rporniţi autovehiculul.

Există pericol de accident şi de rănire!
Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în
vehicul.
La părăsirea autovehiculului luaţi întot-
deauna cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi
autovehiculul.
Nu păstraţi cheia la îndemâna copiilor.

G AVERTIZARE
Dacă persoanele – şi în special copiii – sunt
expuse la căldură ridicată sau la frig pentru
o perioadă de timp mai lungă, apare perico-
lul producerii de răni sau chiar pericol de
moarte! Nu lăsaţi persoane – şi în special
copii – nesupravegheate în vehicul.

Privire de ansamblu asupra sistemelor de siguranţă pasivă pentru copii reco-
mandate

i Informaţii suplimentare referitoare la sistemul de siguranţă pasivă pentru copii obţineţi de la
un atelier de specialitate, autorizat. Mercedes-Benz vă recomandă să consultaţi un Centru de
asistenţă service Mercedes-Benz.

Fixarea cu ISOFIX

Grupa de greutate
Clasă de dimensiuni

Tip4

Număr de aprobare
Număr de comandă5

Grupa 0+:
până la 13 kg şi cca 15 luni
Clasă de gabarit E

BABY SAFE PLUS
E1 04 301 146

B6 6 86 8224

Grupa I:
9‑18 kg
Clasă de gabarit B1

DUO plus
E1 04 301 133

A 000 970 43 02

Fixare cu centura de siguranţă de la scaunul autovehiculului

Grupa de greutate Tip4

Număr de aprobare
Număr de comandă5

Grupa 0:
până la 10 kg şi cca 6 luni

BABY SAFE plus II
E1 04 301 146

A 000 970 38 02

Grupa 0+:
până la 13 kg şi cca 15 luni

BABY SAFE plus II
E1 04 301 146

A 000 970 38 02

4 Producător: Britax Römer
5 cu cod de culoare 9H95
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Grupa de greutate Tip4

Număr de aprobare
Număr de comandă5

Grupa I:
9–18 kg şi de la cca 9 luni
până la 4 ani

DUO plus
E1 04 301 133

A 000 970 43 02

Grupa II/III:
15–36 kg şi cca 4–12 ani

KIDFIX XP
E1 04 301 304

A 000 970 49 02

Grupa II/III:
15–36 kg şi cca 4–12 ani

AMG KIDFIX XP
E1 04 301 304

A 000 970 33 02

Privire de ansamblu asupra scaunelor adecvate pentru montarea unui sistem
de siguranţă pasivă pentru copii

Sisteme de fixare pentru sistemele de siguranţă pasivă pentru copii

Locul de pe scaunul auto-
vehiculului

  

Scaunul din spate 
stânga/dreapta

Sistemul de fixare preferat:
Sistemul de fixare a scau-
nelor i‑Size pentru copii
(Y Pagina 60)
Dacă există, fixaţi supli-
mentar Top Tether
(Y Pagina 62)

Sistem de fixare alternativ:
RCentura de siguranţă a

locului de pe scaunul
autovehiculului
(Y Pagina 63)

Scaunul însoţitorului Sistem de fixare:
RCentura de siguranţă a locului

de pe scaunul autovehiculului
(Y Pagina 63)

Respectaţi în mod obligato-
riu:
RÎn funcţie de situaţie, asi-

guraţi-vă de starea
corectă a airbag-ului
însoţitorului, înaintea şi
în timpul cursei
(Y Pagina 50).
RIndicaţii privind decupla-

rea automată a airbag-
ului însoţitorului
(Y Pagina 48)

Scaunul central din spate Sistem de fixare:
RCentura de siguranţă a locului

de pe scaunul autovehiculului
(Y Pagina 63)

4 Producător: Britax Römer
5 cu cod de culoare 9H95
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Categorii de omologare pentru sis-
teme de siguranţă pasivă pentru
copii

Folosiţi doar sisteme autorizate de
siguranţă pasivă pentru copii
În autovehicul se pot utiliza doar sisteme de
siguranţă pasivă pentru copii cu aceste norme
UNECE:
RUN‑R44
RUN‑R129 (sisteme de siguranţă pasivă pen-

tru copii i-Size)

Marcaj la sistemul de siguranţă pasivă
pentru copii
Pe eticheta de omologare de la sistemul de
siguranţă pasivă pentru copii puteţi găsi, de
exemplu, date privind categoria de omologare,
grupa de greutate şi numărul de omologare.
În funcţie de categoria de omologare a siste-
mului de siguranţă pasivă pentru copii, mai pot
exista şi alte date, de exemplu clasa de
mărime ISOFIX.

Categorii de omologare conform
UN‑R44

Exemplu pentru o etichetă de omologare
RUniversal: sistemele de siguranţă pasivă

pentru copii din categoria "Universal“ sunt
autorizate pentru a fi montate şi în autovehi-
cule. Ele pot fi utilizate pe locurile pe scaune
marcate cu U, UF sau IUF, în conformitate
cu tabelele pentru potrivirea locurilor pe
scaune pentru fixarea sistemelor de sigu-
ranţă pasivă pentru copii.
Marcajul IUF se referă la sistemele de sigu-
ranţă pasivă pentru copii ISOFIX din catego-
ria „Universal“.Aceste sisteme de siguranţă

pasivă pentru copii mai trebuie fixate cu Top
Tether sau picior de reazem.
RSemi-Universal: sistemele de siguranţă

pasivă pentru copii din categoria „semi-uni-
versal“ pot fi folosite doar dacă autovehicu-
lul şi scaunul sunt menţionate în lista de
tipuri de autovehicule a producătorului siste-
mului de siguranţă pasivă pentru copii.
RSpecifice autovehiculului: sistemele de

siguranţă pasivă pentru copii din categoria
„specifice autovehiculului“ pot fi folosite
doar dacă autovehiculul şi scaunul sunt
menţionate în lista de tipuri de autovehicule
a producătorului sistemului de siguranţă
pasivă pentru copii.

Categorie de omologare conform
UN‑R129

Exemplu pentru o etichetă de omologare
Ri‑Size: sistemele de siguranţă pasivă pentru

copii din categoria „i‑Size“ sunt autorizate
pentru a fi montate în autovehicule echipate
cu etriere de fixare i‑Size. Ele pot fi utilizate
pe locurile pe scaune marcate cu i‑U, în con-
formitate cu tabelele pentru potrivirea locu-
rilor pe scaune pentru fixarea sistemelor de
siguranţă pasivă pentru copii.
Marcajul i‑U se referă la sistemele de sigu-
ranţă pasivă pentru copii i‑Size din categoria
„Universal“.Aceste sisteme de siguranţă
pasivă pentru copii mai trebuie fixate cu Top
Tether sau picior de reazem.
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Respectaţi potrivirea locurilor de la
scaunele autovehiculului
În funcţie de categoria de omologare, există
sisteme de siguranţă pasivă pentru copii orien-
tate către faţă şi/sau către spate.Utilizarea
poate fi limitată în cazul anumitor locuri de pe
scaune.
RPotrivirea scaunelor pentru fixarea de siste-

mele de reţinere ISOFIX pentru copii
(Y Pagina 58)
RPotrivirea scaunelor pentru sistemele de

siguranţă pasivă cu scaune i-Size pentru
copii (Y Pagina 60)
Radecvarea scaunelor pentru fixarea sisteme-

lor de siguranţă pasivă pentru copii

prevăzute cu centură de siguranţă
(Y Pagina 63)

Fixarea sistemului de siguranţă pasivă pentru copii cu i-Size, pe scaunul din
spate

Potrivirea scaunelor pentru fixarea de sistemele de reţinere ISOFIX pentru copii

Marcaj ISOFIX

ISOFIX este un sistem de fixare standardizat pentru sisteme speciale de sigu-
ranţă pasivă.
RSimbolul marchează scaune adecvate pentru fixarea unui sistem de reţinere

ISOFIX pentru copii, conform UN-R44 (Y Pagina 57).
RFixaţi numai sisteme de siguranţă pasivă pentru copii, omologate conform

UN-R44 corespunzător următoarelor tabele ISOFIX.

Landou

Clasă de
dimensiuni

Dispozitiv Scaun spate stânga/dreapta

F ISO/L1 X

G ISO/L2 X
X Nu este adecvat pentru un sistem de siguranţă pasivă ISOFIX pentru copii în această 

grupă de greutate şi/sau clasă de dimensiuni. 
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Grupă de greutate 0 (până la 10 kg şi până la aproximativ 6 luni)

Clasă de
dimensiuni

Dispozitiv Scaun spate stânga/dreapta

E ISO/R1 IL
IL Adecvat pentru sisteme de siguranţă pasivă ISOFIX pentru copii conform tabelului din 

„Privire de ansamblu asupra sistemelor recomandate de siguranţă pasivă pentru copii”, 

sau dacă autovehiculul şi scaunul figurează în lista modelelor de autovehicule a pro-

ducătorului de sisteme de siguranţă pasivă pentru copii.

Grupă de greutate 0+ (până la 13 kg şi până la aproximativ 15 luni)

Clasă de
dimensiuni

Dispozitiv Scaun spate stânga/dreapta

E ISO/R1 IL

D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL (1)
IL Adecvat pentru sisteme de siguranţă pasivă ISOFIX pentru copii conform tabelului din 

„Privire de ansamblu asupra sistemelor recomandate de siguranţă pasivă pentru copii”, 

sau dacă autovehiculul şi scaunul figurează în lista modelelor de autovehicule a pro-

ducătorului de sisteme de siguranţă pasivă pentru copii.

(1) La utilizarea unui sistem de siguranţă pasivă pentru copii din clasa (ISO/R3) îndrep-

taţi scaunul din faţă în poziţia cea mai de sus şi la fel şi spătarul. Asiguraţi-vă că spătarul 

scaunului din faţă să nu se sprijină pe sistemul de siguranţă pasivă pentru copii.

Grupă de greutate I (9‑18 kg şi aproximativ 9 luni până la 4 ani)

Clasă de
dimensiuni

Dispozitiv Scaun spate stânga/dreapta

D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL (1)

B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF

A ISO/F3 IUF
IL Adecvat pentru sisteme de siguranţă pasivă ISOFIX pentru copii conform tabelului din 

„Privire de ansamblu asupra sistemelor recomandate de siguranţă pasivă pentru copii”, 

sau dacă autovehiculul şi scaunul figurează în lista modelelor de autovehicule a pro-

ducătorului de sisteme de siguranţă pasivă pentru copii.

(1) La utilizarea unui sistem de siguranţă pasivă pentru copii din clasa (ISO/R3) îndrep-

taţi scaunul din faţă în poziţia cea mai de sus şi la fel şi spătarul. Asiguraţi-vă că spătarul 

scaunului din faţă nu se sprijină pe sistemul de siguranţă pasivă pentru copii.

IUF Adecvat pentru sisteme de siguranţă pasivă ISOFIX pentru copii, orientate spre faţă, 

categoria „universal” în această grupă de greutate. 
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Potrivirea scaunelor pentru sistemele de siguranţă pasivă cu scaune i-Size pen-
tru copii

Marcaj i-Size

i-Size este un sistem de fixare standardizat pentru sisteme speciale de sigu-
ranţă pasivă.
RSimbolul marchează scaune adecvate pentru fixarea unui sistem de sigu-

ranţă pasivă cu scaune i‑Size pentru copii conform UN-R129 (Y Pagina 57).
RSe admite fixarea sistemelor de siguranţă pasivă pentru copii, care sunt

omologate conform
- UN-R44 corespunzător tabelelor ISOFIX (Y Pagina 58)
- UN-R129 corespunzător următorului tabel i-Size

Scaun însoţitor/scaun
spate central

Scaun spate stânga/
dreapta

Sistem de siguranţă pasivă i-
Size pentru copii

X i‑U

X Nu este adecvat pentru un sistem de 

siguranţă pasivă cu scaune i-Size pentru 

copii în această grupă de greutate şi/sau 

clasă de dimensiuni. 

i-U Adecvat pentru sisteme de siguranţă 

pasivă i-Size pentru copii orientate spre 

faţă şi spate, categoria „universal“.

Montarea sistemului de siguranţă
pasivă cu scaune i-Size pentru copii,
pe scaunul din spate

G AVERTIZARE
Pentru sistemele de siguranţă pasivă ISO-
FIX‑ sau i‑Size la acre copilul este asigurat
cu centura de siguranţă integrată a sistemu-
lui de siguranţă pasivă, greutatea totală
admisă a copilului şi a sistemului de sigu-
ranţă pasivă este de 33 kg.
Dacă copilul împreună cu sistemul de sigu-
ranţă pasivă cântăresc mai mult de 33 kg,
sistemul de siguranţă pasivă ISOFIX‑ sau
i‑Size cu centură de siguranţă integrată nu
mai oferă destulă protecţie. Prinderile siste-
melor de siguranţă pasivă ISOFIX- sau i‑Size
pot fi suprasolicitate iar copilul de ex. în
cazul unui accident nu poate fi reţinut.
Există pericol crescut de rănire sau chiar de
moarte!
Dacă copilul împreună cu sistemul de sigu-
ranţă pasivă cântăresc mai mult de 33 kg
utilizaţi numai un sistem de siguranţă pasivă

ISOFIX‑ sau i‑Size, la care copilul este asigu-
rat cu centura de siguranţă a scaunului auto-
vehiculului. Asiguraţi sistemul de siguranţă
pasivă suplimentar, dacă există cu centura
Top Tether.

Respectaţi întotdeauna specificaţiile sistemu-
lui de siguranţă pasivă pentru copii cu privire
la greutate:
Rdin indicaţiile de montaj şi instrucţiunile de

exploatare ale producătorului sistemului de
siguranţă pasivă pentru copii utilizat
Rde pe eticheta sistemului de siguranţă

pasivă pentru copii, dacă aceasta există
Verificaţi periodic dacă mai este menţinută
greutatea totală admisă a copilului şi a siste-
mului de siguranţă pasivă pentru copii.
La montarea unui sistem de siguranţă pasivă
pentru copii respectaţi în principiu următoa-
rele:
O respectaţi întotdeauna domeniul de utili-

zare şi adecvarea scaunelor pentru fixarea
unui sistem de siguranţă pasivă pentru
copii.
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Element de fixare ISOFIX pentru scaunul
copilului (Y Pagina 58)
Element de fixare i-Size pentru scaunul
copilului (Y Pagina 60)

O Respectaţi întotdeauna indicaţiile de mon-
taj şi instrucţiunile de exploatare ale pro-
ducătorului sistemului de siguranţă pasivă
utilizat pentru copii.

O Asiguraţi-vă că picioarele copilului nu
ating scaunul din faţă. Dacă este necesar,
aduceţi scaunul din faţă într-o poziţie mai
în faţă.

 La montarea unui sistem de reţinere
ISOFIX pentru copii respectaţi suplimentar
următoarele:
O La utilizarea unui scaun auto pentru 

nou născuţi din grupele 0/0+ şi a unui 
sistem de siguranţă pasivă pentru 
copii orientat spre spate din grupa I 
pe un scaun spate: reglaţi scaunul din
faţă, astfel încât acesta să nu atingă siste-
mul de siguranţă pasivă pentru copii.

O Dacă utilizaţi un sistem de siguranţă 
pasivă pentru copii orientat cu faţa 
înspre înainte din grupa I: dacă este
posibil, demontaţi tetiera scaunului res-
pectiv. În plus, spătarul sistemului de
siguranţă pasivă pentru copii trebuie să se
aşeze cât mai bine pe spătarul scaunului
autovehiculului.
După demontarea sistemului de siguranţă
pasivă pentru copii montaţi din nou tetiera
şi aşezaţi-o corect.

O La anumite sisteme de siguranţă pasivă
pentru copii din grupele de greutate II sau
III s-ar putea să existe restricţii la reglarea
dimensiunii maxime, de ex. din cauza unui
contact posibil cu plafonul.

O Nu este permisă strângerea sistemului de
siguranţă pasivă pentru copii între plafon
şi suprafaţa scaunului şi/sau montarea în
poziţie răsucită. Dacă este posibil, reglaţi
corespunzător înclinarea suprafeţei de
aşezare a scaunului.

O Sistemul de siguranţă pasivă pentru copii
nu trebuie să fie solicitat de tetieră.
Reglaţi tetiera în mod corespunzător.

 La montarea unui sistem de siguranţă
pasivă i-Size pentru copii respectaţi suplimen-
tar următoarele:
O La utilizarea unui sistem de siguranţă 

pasivă orientat spre spate pentru 
copii: reglaţi scaunul din faţă, astfel încât
acesta să nu atingă sistemul de siguranţă
pasivă pentru copii.

O La utilizarea unui sistem de siguranţă 
pasivă orientat spre faţă pentru copii: 
dacă este posibil, demontaţi tetiera scau-
nului respectiv. În plus, spătarul sistemu-
lui de siguranţă pasivă pentru copii tre-
buie să se aşeze cât mai bine pe spătarul
scaunului autovehiculului.
După demontarea sistemului de siguranţă
pasivă pentru copii montaţi din nou tetiera
şi aşezaţi-o corect.

! Când montaţi sistemul de retenţie pentru
copii, asiguraţi-vă că centura de siguranţă
pentru scaunul central nu rămâne prinsă. În
caz contrar, centura de siguranţă poate
suferi deteriorări.

Înaintea rulării, asiguraţi-vă neapărat că siste-
mul de reţinere ISOFIX pentru copii sau siste-
mul de siguranţă pasivă cu scaun i-Size pentru
copii este fixat corect în etrierul de fixare
i‑Size.
X Înlăturaţi capacul etrierului de fixare

i‑Size :.
X Montaţi sistemul de siguranţă pasivă cu

scaun i-Size pentru copii sistemul de reţi-
nere ISOFIX pentru copii la ambele etriere
de fixare i‑Size:.

X După demontarea scaunului pentru copii,
puteţi monta fiecare capac al etrierului de
fixare i‑Size :.
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Fixarea Top Tether

Dacă sistemul de siguranţă pasivă pen-
tru copii este echipat cu o centură Top Tether:
Riscul de rănire poate fi redus de către Top
Tether. Centura Top Tether permite o legătură
suplimentară între sistemul de siguranţă
pasivă pentru copii fixat cu i‑Size şi autovehi-
cul.

G AVERTIZARE
Dacă sunt utilizate buclele de sus de la
scaunele din spate exterioare pentru ancora-
rea Top Tether atunci sistemele de siguranţă
pasivă pentru copii nu sunt asigurate corect.
În cazul unui accident de exemplu copilul nu
va fi reţinut. Există pericol ridicat de
vătămare sau chiar de moarte!
Utilizaţi doar bulca scaunului central pentru
ancorarea Top Tether, în niciun caz buclele
de la scaunele exterioare care sunt doar
pentru a ghida centura.

Respectaţi indicaţiile din spatele tetierelor res-
pectivelor scaune spate, cu privire la utilizarea
buclelor.

: Scaunul din spate dreapta
; Scaunul central din spate
= Scaunul din spate stânga

Reprezentarea scaunului din spate dreapta
Ancorarea Top Tether (bucla) = se află pe
spătarul scaunului central din spate. Sus pe
spătarele scaunelor laterale spate există câte
o buclă ; şi ?, care serveşte la ghidarea
centurii.
X Montaţi sistemul de siguranţă pasivă ISOFIX

sau cu scaune i-Size pentru copii cu Top
Tether. În acest caz, respectaţi obligatoriu
indicaţiile de montaj ale producătorului sis-
temului de siguranţă pasivă pentru copii.

X Demontaţi tetiera.
X Centura Top Tether : se ghidează prin

bucla de ghidare corespunzătoare ; (scaun
spate dreapta) sau ? (scaun spate stânga)
şi sub centura de siguranţă a scaunului cen-
tral A (numai la scaunul spate dreapta).

X Agăţaţi cârligul Top Tether în ancorarea Top
Tether (buclă) =.

X Asiguraţi-vă că centura Top Tether nu este
răsucită.

X Tensionaţi centura Top Tether. În acest caz,
respectaţi obligatoriu indicaţiile de montaj
ale producătorului sistemului de siguranţă
pasivă pentru copii.

X În cazul utilizări simultane pe scaunul 
din spate stânga şi dreapta: înainte ca
ambele sisteme de siguranţă pasivă pentru
copii să fie fixate pe ancorarea Top Tether,
nu strângeţi centurile Top Tether.

X Tensionaţi în mod alternativ sistemele de
siguranţă pasivă pentru copii, pentru a asi-
gura o tensionare uniformă.
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Fixarea sistemului de siguranţă pasivă pentru copii, cu centura de siguranţă

Indicaţii referitoare la potrivirea scaunelor pentru fixarea sistemelor de sigu-
ranţă pasivă pentru copii prevăzute cu centură de siguranţă
Scaunele din spate

Grupa de greutate scaun spate stânga/
dreapta

scaun spate din mijloc1

1 Sistemele de siguranţă pasivă pentru 

copii cu picior de reazem nu sunt adec-

vate pentru acest loc pe scaun.

Grupa 0: până la 10 kg U, L U, L

Grupa 0+: până la 13 kg U, L U, L

Grupa I: 9 până la 18 kg U, L U, L

Grupa II: 15 până la 25 kg U, L U, L

Grupa III: 22 până la 36 kg U, L U, L
U adecvat pentru sisteme de siguranţă 

pasivă pentru copii, care fac parte din 

categoria „Universal“ din această grupă 

de greutate.

L adecvat pentru sisteme semi-universale 

de siguranţă pasivă pentru copii, conform 

tabelului „Sisteme recomandate de sigu-

ranţă pasivă pentru copii“, sau dacă auto-

vehiculul şi scaunul sunt menţionate în 

lista de tipuri de autovehicule a pro-

ducătorului sistemului de siguranţă pasivă 

pentru copii. .

Indicaţii privind scaunul însoţitorului

Indicaţii cu privire la sistemul de siguranţă pasivă pentru copii pe scaunul însoţitorului

RDacă trebuie să montaţi un sistem de siguranţă pasivă pentru copii pe scaunul însoţitorului,
respectaţi obligatoriu indicaţiile de la „Sisteme de siguranţă pasivă pentru copii pe scaunul
însoţitorului” (Y Pagina 66).
Respectaţi indicaţiile specifice referitoare la sistemele de siguranţă pasivă pentru copii,
orientate către spate şi către faţă. Atunci când scaunul însoţitorului este ocupat, asiguraţi-vă
de starea corectă a airbagului însoţitorului, în funcţie de situaţie, înainte şi pe timpul cursei
(Y Pagina 50).

Grupa de greutate Airbagul însoţitorului este
activat

Airbagul însoţitorului este
dezactivat1

1 Autovehiculul este echipat cu sistem de 

decuplare automată a airbag-ului însoţito-

rului. lampa martor PASSENGER AIR BAG 

OFF trebuie să fie aprinsă.

Grupa 0: până la 10 kg X U, L
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Grupa de greutate Airbagul însoţitorului este
activat

Airbagul însoţitorului este
dezactivat1

Grupa 0+: până la 13 kg X U, L

Grupa I: 9 până la 18 kg UF, L U, L

Grupa II: 15 până la 25 kg UF, L U, L

Grupa III: 22 până la 36 kg UF, L U, L
X Nu este adecvat pentru copiii din 

această grupă de greutate.

UF adecvat pentru sistemele de siguranţă 

pasivă pentru copii orientate înainte din 

categoria „Universal“ în această grupă de 

greutate.

U adecvat pentru sisteme de siguranţă 

pasivă pentru copii, care fac parte din 

categoria „Universal“ din această grupă 

de greutate.

L adecvat pentru sisteme semi-universale 

de siguranţă pasivă pentru copii, conform 

tabelului „Sisteme recomandate de sigu-

ranţă pasivă pentru copii“, sau dacă auto-

vehiculul şi scaunul sunt menţionate în 

lista de tipuri de autovehicule a pro-

ducătorului sistemului de siguranţă pasivă 

pentru copii. .

Fixaţi sistemul de siguranţă pasivă
pentru copii cu centura de siguranţă
pe scaunul din spate
La montarea unui sistem de siguranţă pasivă
pentru copii fixat cu centură, respectaţi
următoarele:
O Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de

montare şi utilizare ale producătorului sis-
temului de siguranţă pasivă pentru copii
utilizat.

O Pentru un sistem de siguranţă pasivă pen-
tru copii din categoria „Universal“ sau
„Semi-universal“ asiguraţi-vă că acesta
este omologat pentru locul de pe scaunul
autovehiculului.
Respectaţi indicaţiile de la „adecvarea
locurilor pe scaune pentru fixarea siste-
melor de siguranţă pasivă pentru copii
fixate cu centură“ (Y Pagina 63).

O La utilizarea unui scaun tip scoică pen-
tru bebeluşi din grupele 0/0+ şi a 
unui sistem de siguranţă pasivă pen-
tru copii orientat înapoi din grupa I pe 
un scaun din spate: reglaţi scaunul din
faţă astfel încât să nu atingă sistemul de
siguranţă pasivă pentru copii.

O La utilizarea unui sistem de siguranţă 
pasivă pentru copii orientat înainte 

din grupa I: dacă este posibil, demontaţi
tetiera scaunului respectiv.
După demontarea sistemului de siguranţă
pasivă pentru copii, montaţi imediat
tetiera şi reglaţi corect toate tetierele.

O Spătarul unui sistem de siguranţă pasivă
pentru copii orientat înainte trebuie să fie
lipit de spătarul scaunului din spate.

O La anumite sisteme de siguranţă pasivă
pentru copii din grupa de greutate II
sau III pot exista limitări la reglarea
maximă a dimensiunii, de ex. printr-un
posibil contact cu plafonul.

O Sistemul de siguranţă pasivă pentru copii
nu se va monta tensionat între plafon şi
suprafaţa scaunului şi/sau rotit. Dacă
este posibil, reglaţi în mod adecvat încli-
narea pernei scaunului.

O Sistemul de siguranţă pasivă pentru copii
nu are voie să fie solicitat de tetieră.
Reglaţi tetierele în mod adecvat.

O Asiguraţi-vă că picioarele copilului nu
ating scaunul din faţă. Dacă este necesar,
deplasaţi înainte scaunul din faţă.
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X Montaţi sistemul de siguranţă pasivă pentru
copii.
Baza sistemului de siguranţă pasivă pentru
copii trebuie întotdeauna să fie aşezată în
întregime pe perna scaunului din spate.

X Respectaţi întotdeauna traseul corect al
segmentului diagonal al centurii, de la ieşi-
rea centurii de la autovehicul, la ghidajul
segmentului diagonal al centurii sistemului
de siguranţă pasivă pentru copii.
Centura diagonală trebuie să treacă de la
ieşirea centurii spre faţă şi în jos.

Indicaţii referitoare la autovehicule
fără decuplare automată a airbagului
însoţitorului

Autovehiculele care nu sunt prevăzute cu un
sistem de decuplare automată a airbagului pe
locul însoţitorului sunt marcate cu o etichetă
autocolantă pe partea însoţitorului, la cockpit,
care este vizibilă când uşa însoţitorului este
deschisă.
Respectaţi obligatoriu următoarele indicaţii:
Rnu montaţi niciodată un sistem de siguranţă

pasivă pentru copii pe scaunul însoţitorului.
Rmontaţi întotdeauna un sistem de siguranţă

pasivă pentru copii orientat cu faţa înspre
înapoi pe un scaun din spate adecvat.
- Adecvarea scaunelor pentru fixarea siste-

melor de siguranţă pasivă pentru copii cu
centură (Y Pagina 63)

- Fixarea sistemului de siguranţă pasivă
pentru copii, cu centura de siguranţă pe
scaunul din spate (Y Pagina 64)

RIndicaţii referitoare la sistemele de siguranţă
pasivă pentru copii orientate spre spate şi
faţă, pe scaunul însoţitorului
(Y Pagina 65).

Indicaţii privind sistemele de siguranţă
pasivă pentru copii, orientate spre îna-
poi şi înainte, pe scaunul însoţitorului

G AVERTIZARE
Dacă asiguraţi un copil pe scaunul însoţitor
cu un sistem de siguranţă pasivă pentru
copii orientat către spate şi lampa martor
PASSENGER AIR BAG OFF este stinsă, airba-
gul însoţitorului se poate declanşa în cazul
unui accident. Copilul poate fi lovit de către
airbag. Există pericol crescut de rănire sau
chiar de moarte!
Asiguraţi-vă întotdeauna în acest caz, că air-
bagul însoţitorului este dezactivat. Lampa
martor PASSENGER AIR BAG OFF trebuie să
fie aprinsă.
Nu utilizaţi NICIODATĂ un dispozitiv de
fixare în scaun pentru copii orientat cu faţa
înspre înapoi pe un scaun cu AIRBAG FRON-
TAL ACTIV; acest lucru poate duce la DECE-
SUL sau la VĂTĂMAREA GRAVĂ a copiilor.

Respectaţi indicaţiile specifice referitoare la
sistemele de siguranţă pasivă pentru copii,
orientate către spate şi către faţă.

Indicaţie de avertizare pe parasolarul însoţi-
torului

Cu ajutorul lămpii martor PASSENGER AIR
BAG OFF verificaţi întotdeauna starea airbagu-
lui însoţitorului:
RDacă în anumite condiţii montaţi un sistem

de siguranţă pasivă pentru copii pe scaunul
însoţitorului, respectaţi în mod obligatoriu
indicaţiile cu privire la decuplarea automată
a airbag-ului însoţitorului(Y Pagina 48).
RDacă pe scaunul însoţitorului folosiţi un sis-

tem de siguranţă pasivă pentru copii orien-
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tat către spate, airbagul însoţitorului trebuie
să fie întotdeauna decuplat. Acesta este
cazul numai atunci când lampa martor PAS-
SENGER AIR BAG OFF este aprinsă în per-
manenţă (Y Pagina 50).
RDacă lampa martor PASSENGER AIR BAG

OFF este stinsă, airbagul însoţitorului este
activat. Airbagul pentru însoţitor se poate
declanşa în cazul unui accident.

Fixarea sistemului de siguranţă pasivă
pentru copii cu centura de siguranţă
pe scaunul însoţitorului
La montarea unui sistem de siguranţă pasivă
pentru copii care are centură, întotdeauna
atenţie la următoarele:
O Respectaţi întotdeauna indicaţiile de mon-

taj şi de utilizare ale producătorului siste-
mului de siguranţă pasivă pentru copii.

O În cazul unui sistem de siguranţă pasivă
pentru copii din categoria „Universal“ sau
„Semi-Universal“, asiguraţi-vă că acesta
este autorizat pentru scaunul autovehicu-
lului.
Respectaţi indicaţiile din secţiunea „Potri-
virea scaunelor pentru fixarea sistemelor
de siguranţă pasivă pentru copii prevăzute
cu centură de siguranţă“(Y Pagina 63).

O La utilizarea unui sistem de siguranţă
pasivă pentru copii orientat către faţă din
grupa I: dacă este posibil, demontaţi
tetiera scaunului respectiv.
După demontarea sistemului de siguranţă
pasivă pentru copii, montaţi imediat
tetiera şi reglaţi toate tetierele în mod
corespunzător.

O Spătarul unui sistem de siguranţă pasivă
pentru copii orientat înainte trebuie să fie
lipit de spătarul scaunului însoţitorului.

O În cazul anumitor sisteme de siguranţă
pasivă pentru copii din grupa de greutate
II sau III pot exista restricţii cu privire la
stabilirea dimensiunii maxime, de ex.
printr-un contact posibil cu plafonul.

O Sistemul de siguranţă pasivă pentru copii
nu trebuie să fie montat în aşa fel încât
acesta să fie strâns între plafon şi supra-
faţa de şedere şi/sau să fie răsucit.Dacă

este posibil, adaptaţi în mod cores-
punzător înclinaţia suprafeţei de şedere.

O nu aşezaţi niciodată obiecte, de ex. perne,
sub sau în spatele sistemul de siguranţă
pasivă pentru copii.

X Reglaţi scaunul însoţitorului cât mai mult
posibil în spate.

X Reglaţi înclinarea suprafeţei de şedere în
aşa fel, încât marginea din faţă a suprafeţei
de şedere să ajungă în poziţia cea mai
înaltă, iar marginea din spate a suprafeţei de
şedere să ajungă în poziţia cea mai de jos.

X Reglaţi spătarul scaunului într-o poziţie
aproape dreaptă.

X Montarea sistemului de siguranţă pasivă
pentru copii.
Suprafaţa de staţionare a sistemului de sigu-
ranţă pasivă pentru copii trebuie întot-
deauna să fie aşezată în întregime pe supra-
faţa scaunului însoţitorului.

X aveţi întotdeauna în vedere parcursul corect
al centurii diagonale de la ieşirea centurii de
la autovehicul către ghidajul centurii diago-
nale al sistemului de siguranţă pasivă pentru
copii;
Centura diagonală trebuie să treacă de la
ieşirea centurii spre faţă şi în jos.

X Dacă este necesar, reglaţi în mod cores-
punzător ieşirea centurii şi scaunul însoţito-
rului.

Siguranţe pentru copii

Activarea şi dezactivarea siguranţei
pentru copii pentru uşile din spate

G AVERTISMENT
Dacă lăsaţi copiii nesupravegheaţi în autove-
hicul, aceştia îl pot pune în funcţiune, de ex.
prin
Reliberarea frânei de parcare
Rcomutarea cutiei de viteze automată din

poziţia de parcare P sau cuplarea cutiei
de viteze manuală în poziţia neutră
Rpornirea motorului.
În plus, aceştia pot opera echipamentele
autovehiculului şi se pot înţepeni. Există
pericol de accident şi de rănire!
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La părăsirea autovehiculului luaţi întot-
deauna cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi
autovehiculul. Nu lăsaţi niciodată copiii
nesupravegheaţi în autovehicul.

G AVERTIZARE
Dacă persoanele – şi în special copiii – sunt
expuse la căldură ridicată sau la frig pentru
o perioadă de timp mai lungă, apare perico-
lul producerii de răni sau chiar pericol de
moarte! Nu lăsaţi persoane – şi în special
copii – nesupravegheate în vehicul.

G AVERTISMENT
Când aveţi pasageri copii, aceştia pot
Rdeschide uşile, periclitând astfel alte per-

soane sau participanţi la trafic
Rcoborî şi pot fi prinşi în trafic
Ropera echipamentele vehiculului şi de ex.

se pot bloca.
Există pericol de accident şi de rănire!
Activaţi întotdeauna siguranţele pentru copii
existente dacă în autovehicul călătoresc
copii. La părăsirea vehiculului luaţi întot-
deauna cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi
vehiculul. Nu lăsaţi niciodată copii nesupra-
veghaţi în vehicul.

Există siguranţă pentru copii pentru uşile din
spate şi geamurile laterale din spate. Siguranţa
pentru copii de pe uşile din spate asigură fie-
care uşă în mod individual. Nu mai poate fi
deschis din interior.

X Blocare: Împingeţi maneta în direcţia auto-
vehiculului :.

X În final, verificaţi capacitatea de funcţionare
a siguranţei pentru copii.

X Deblocare: : Împingeţi maneta în direc-
ţia ; opusă autovehiculului.

Activarea şi dezactivarea siguranţei
pentru copii pentru geamurile late-
rale

X Activare şi dezactivare: apăsaţi tasta :.
Geamurile laterale din spate şi geamul late-
ral de pe partea însoţitorului se blochează şi
deblochează.

Animale de casă în autovehicul

G AVERTISMENT
Dacă lăsaţi în autovehicul animale nesupra-
vegheate sau neasigurate, acestea pot, de
exemplu, apăsa pe taste sau comutatoare.
Animalele pot astfel:
Ractiva şi, de exemplu, se pot bloca în

dotările autovehiculului.
Ractiva şi dezactiva sisteme şi drept

urmare pot pune în pericol alţi participanţi
la trafic.

În plus, în cazul unui accident sau al unor
manevre bruşte de schimbare a direcţiei de
mers sau de frânare, animalele neasigurate
se pot proiecta prin habitaclu şi pot acci-
denta ocupanţii din autovehicul. Există peri-
col de accident şi de accidentare!
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Nu lăsaţi niciodată animale nesuprave-
gheate în autovehicul.
În timpul deplasării, asiguraţi întotdeauna în
mod corespunzător animalele, de ex., în cutii
adecvate de transport pentru animale.
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Cheie

Privire de ansamblu asupra funcţiilor
cheii

G AVERTISMENT
Dacă lăsaţi copiii nesupravegheaţi în vehicul,
aceştia pot
Rdeschide uşile şi pot pune astfel în pericol

alte persoane sau participanţi la trafic
Rcoborî şi pot fi prinşi în trafic
Rutiliza echipările vehiculului şi, de ex., se

pot agăţa de acestea.
În plus, copiii pot pune în mişcare vehiculul
de ex. prin
Reliberarea frânei de parcare
Rscoaterea cutiei de viteze automate din

poziţia de parcare P sau comutarea cutiei
de viteze manuale în poziţia de ralanti
Rpornirea motorului.
Există pericol de accident şi de rănire!
La părăsirea autovehiculului, luaţi întot-
deauna cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi
autovehiculul. Nu lăsaţi niciodată copii sau
animale fără supraveghere în vehicul.
Păstraţi cheia ferită de accesul copiilor.

G AVERTISMENT
Dacă ataşaţi obiecte grele sau mari la cheie,
aceasta se poate roti involuntar în comuta-
torul de pornire. Ca urmare, motorul ar
putea fi oprit. Există un risc de accident.
Nu ataşaţi obiecte grele sau mari la cheie.
Scoateţi brelocurile voluminoase înainte de
a introduce cheia în comutatorul de pornire.

! Nu ţineţi cheia în apropierea unor câmpuri
magnetice puternice. În caz contrar, funcţia
de telecomandă ar putea fi afectată.
Se pot forma câmpuri magnetice puternice
în apropierea instalaţiilor electrice puter-
nice.

Cheia rabatabilă
: Deplierea cheii
; Lampa martor a bateriei
= & Încuiere
? % Descuiere
Dacă lampa martor a bateriei nu se aprinde la
apăsarea tastei % sau &, bateria este
descărcată.

Cheie inteligentă
: & Încuiere
; % Descuiere
= Cheie de urgenţă
Cheia încuie şi descuie uşile.
Dacă nu deschideţi autovehiculul in interval de
aproximativ 30 secunde după deblocare:
Rautovehiculul se reblochează
Rprotecţia împotriva furtului se reactivează
Nu păstraţi cheia împreună cu aparate electro-
nice sau obiecte metalice. Acest lucru poate
afecta funcţionarea cheii.

i Respectaţi sunetele de avertizare ale cheii
inteligente în următoarele situaţii:
RAprinderea este dezactivată: în cazul în

care cheia inteligentă rămâne în autovehi-
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cul şi autovehiculul este blocat, nu se vor
auzi sunete de avertizare.
RAprinderea este activată: în cazul în

care cheia inteligentă este îndepărtată din
autovehicul, din compartimentul motoru-
lui sunt emise două sunete de avertizare
scurte.

Comutaţi între deschiderea individuală a 
uşii şi deschiderea centrală a uşii
Se poate selecta dacă toate uşile de deschid
simultan cu cheia sau numai uşa şoferului.
i Condiţia preliminară pentru comutare este

închiderea tuturor uşilor.
X Ţineţi apăsate concomitent, timp de 5

secunde, ambele taste & Blocare şi
% Deblocare.
Se comută între deschiderea individuală a
uşilor şi deschiderea centralizată a uşilor.

i Pentru confirmarea comutării, lumina
intermitentă de avertizare se aprinde.

X Apăsaţi tasta % Deblocare pentru a
debloca toate uşilor sau doar uşa şoferului,
în funcţie de setarea anterioară.

i Dacă la deschiderea individuală activă a
uşilor este apăsată încă o dată tasta %,
se deblochează toate uşile.

Scoaterea şi introducerea cheii de
urgenţă

X Scoatere: Împingeţi elementul de blo-
care : în sensul săgeţii şi în acelaşi timp
scoateţi complet cheia de urgenţă ; din
cheie.

X Introducere: împingeţi complet cheia de
urgenţă ; în cheie, până când se blochează
şi elementul de blocare este din nou în pozi-
ţia de bază.

Porniţi motorul dacă bateria cheii
este slabă sau descărcată
X Autovehicule cu cutie de viteze auto-

mată: Apăsaţi pedala de frână şi cuplaţi
cutia de viteze pe poziţia j(Y Pagina 115).

X Autovehicule cu cutie de viteze manuală:
Apăsaţi pedala de ambreiaj şi cuplaţi cutia
de viteze pe poziţia i(Y Pagina 114).

X Atingeţi butonul Start-Stop cu cheia inteli-
gentă.

X Apăsaţi butonul Start-Stop.
Motorul porneşte.

i Dacă se apasă butonul Start-Stop fără
apăsarea pedalei de frână sau de ambreiaj
se activează numai alimentarea cu tensiune.

Înlocuirea bateriei cheii

G AVERTISMENT
Bateriile conţin substanţe toxice şi corozive.
Dacă bateriile sunt înghiţite, acest lucru
poate duce la probleme grave de sănătate.
Există un risc de accident fatal.
Bateriile nu trebuie lăsate la îndemâna copii-
lor. Dacă o baterie este înghiţită, cereţi ime-
diat ajutorul medicului.

H Indicaţie cu privire la protecţia
mediului

Bateriile conţin substanţe
toxice. Este interzisă prin
lege dispensarea acestora
împreună cu deşeurile
menajere. Ele trebuie colec-
tate separat şi predate pen-
tru reciclarea ecologică.
Dispensaţi bateriile în mod
ecologic. Predaţi bateriile
descărcate unui atelier de
service de specialitate sau
unui punct de colectare al
bateriilor uzate.

Cheia rabatabilă
Mercedes-Benz vă recomandă să schimbaţi
bateria într-un atelier de service de speciali-
tate autorizat.
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Cerinţe
RBaterie tip celulă, de 3 V, tip CR 2032
X Se introduce o sculă potrivită, de ex. o şuru-

belniţă, în deschiderea cheii :.
X Ridicaţi cu grijă capacul cu ajutorul sculei.

X Depliaţi cheia ?.
X Detaşaţi partea superioară :.
X Loviţi partea inferioară ; de suprafaţa inte-

rioară a palmei, în aşa fel încât bateria = să
cadă din compartimentul pentru baterie.

X Introduceţi noua baterie = cu polul plus în
jos, în compartimentul bateriei.

X Rabataţi în interior cheia ?.
X Se ridică partea superioară :, astfel încât

să se fixeze.
Cheie inteligentă
Mercedes-Benz vă recomandă să schimbaţi
bateria într-un atelier de service de speciali-
tate autorizat.

Cerinţe
RBaterie tip celulă, de 3 V, tip CR 2025
X Scoateţi cheia de urgenţă din cheie

(Y Pagina 70).

X Se introduce o sculă potrivită, de ex. o şuru-
belniţă, în deschiderea cheii :.

X Ridicaţi cu grijă capacul cu ajutorul sculei.

X Detaşaţi partea superioară =.
X Loviţi partea inferioară : de suprafaţa inte-

rioară a palmei, în aşa fel încât bateria ; să
cadă din compartimentul pentru baterie.

X Introduceţi noua baterie cu polul plus în jos,
în compartimentul bateriei.

X Se ridică partea superioară =, astfel încât
să se fixeze.

X Introduceţi cheia de urgenţă înapoi în cheie
(Y Pagina 70).
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Probleme cu cheia

Problema Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Nu mai puteţi bloca
autovehiculul.
Lămpile de semnalizare
intermitentă nu clipesc
când autovehiculul este
blocat.

Uşile nu sunt închise bine.
X Închideţi bine uşile şi blocaţi din nou autovehiculul.

Închiderea centralizată s-a defectat.
X Blocaţi autovehiculul cu cheia de urgenţă (Y Pagina 74) şi, la

final, închideţi uşile.
X Solicitaţi verificarea sistemului de închidere centralizată cât mai

repede posibil la un atelier de service de specialitate autorizat.

Nu mai puteţi bloca sau
debloca autovehiculul.

Bateria cheii este slabă sau descărcată.
X Cu indicatorul de control al bateriei, verificaţi şi, după caz, înlo-

cuiţi bateria (Y Pagina 70).
X Blocaţi sau deblocaţi autovehiculul cu cheia de urgenţă

(Y Pagina 70).

Cheia este defectă.
X Blocaţi autovehiculul cu cheia de urgenţă (Y Pagina 74).
X Solicitaţi verificarea cheii la un atelier de service de specialitate

autorizat.

Autovehicul cu cheie
inteligentă: nu puteţi
porni motorul.

Bateria cheii este slabă sau descărcată.
X Apăsaţi butonul Start-Stop de pe cheia inteligentă pentru porni-

rea motorului (Y Pagina 70).

Aţi pierdut o cheie. X Solicitaţi blocarea cheii la un atelier de service de specialitate
autorizat.

X Dacă este necesar, schimbaţi sistemul mecanic de închidere.

Uşi

Indicaţii cu privire la siguranţa supli-
mentară pentru uşi

Siguranţa suplimentară pentru uşi este dispo-
nibilă doar la autovehiculele din Marea Brita-
nie.

G AVERTISMENT
Când este activată funcţia de dublă încuiere,
portierele nu mai pot fi deschise din interior.
Persoanele din autovehicul nu mai pot ieşi,
de ex. în situaţii periculoase. Există un risc
de accident.
Prin urmare, nu lăsaţi alte persoane nesu-
pravegheate în autovehicul, mai ales copii,
persoane în vârstă sau persoane care nece-

sită asistenţă specială. Nu activaţi funcţia de
dublă încuiere când există persoane în auto-
vehicul.

Dacă autovehiculul a fost încuiat cu cheia,
funcţia de dublă încuiere este activată ca func-
ţie standard.
Puteţi dezactiva siguranţa suplimentară a uşii,
prin dezactivarea protecţiei habitaclului
(Y Pagina 79).
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Deschiderea uşilor din interior

X Trageţi de mânerul uşii : şi deschideţi uşa.

Încuierea şi descuierea centralizată
a autovehiculului din interior

X Încuiere: Apăsaţi tasta :.
X Descuiere: Apăsaţi tasta ;.
RClapeta rezervorului şi clapeta rezervorului

AdBlue® sunt încuiate sau descuiate de ase-
menea.
RDacă aţi încuiat autovehiculul cu cheia,

acesta nu se descuie.
RDacă uşa însoţitorului sau una dintre uşile

din spate este deschisă, uşile nu se încuie.
RAutovehicule cu cheie pliantă: Dacă uşa

şoferului este deschisă şi cheia pliantă nu se
află în contact, autovehiculul se încuie. Nu
lăsaţi cheia pliantă în autovehicul când
încuiaţi autovehiculul.
RAutovehicule cu cheie inteligentă:

- Dacă uşa şoferului este deschisă şi se
detectează că cheia inteligentă se află în
autovehicul, autovehiculul nu este încuiat.

- Dacă uşa şoferului este deschisă şi se
detectează că cheia inteligentă se află în

afara autovehiculului, autovehiculul este
încuiat.

Încuierea şi descuierea autovehicu-
lului cu KEYLESS-GO

G AVERTISMENT
Dacă lăsaţi copiii nesupravegheaţi în vehicul,
aceştia pot
Rdeschide uşile şi pot pune astfel în pericol

alte persoane sau participanţi la trafic
Rcoborî şi pot fi prinşi în trafic
Rutiliza echipările vehiculului şi, de ex., se

pot agăţa de acestea.
În plus, copiii pot pune în mişcare vehiculul
de ex. prin
Reliberarea frânei de parcare
Rscoaterea cutiei de viteze automate din

poziţia de parcare P sau comutarea cutiei
de viteze manuale în poziţia de ralanti
Rpornirea motorului.
Există pericol de accident şi de rănire!
La părăsirea autovehiculului, luaţi întot-
deauna cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi
autovehiculul. Nu lăsaţi niciodată copii sau
animale fără supraveghere în vehicul.
Păstraţi cheia ferită de accesul copiilor.

G AVERTIZARE
Dacă persoanele – şi în special copiii – sunt
expuse la căldură ridicată sau la frig pentru
o perioadă de timp mai lungă, apare perico-
lul producerii de răni sau chiar pericol de
moarte! Nu lăsaţi persoane – şi în special
copii – nesupravegheate în vehicul.
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Cerinţe
RCheia este în afara autovehiculului.
RDistanţa la care se află cheia faţă de autove-

hicul este mai mică de 80 cm.
RToate uşile sunt închise.
X Încuierea autovehiculului: apăsaţi tasta

de solicitare : a mânerului uşii.
X Descuierea autovehiculului: apăsaţi tasta

de solicitare : a mânerului uşii.

Probleme cu KEYLESS-GO

Problema Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Nu mai puteţi încuia sau
descuia autovehiculul
prin intermediul KEY-
LESS-GO.

Bateria cheii este slabă sau descărcată.
X Cu indicatorul de control al bateriei, verificaţi şi, după caz, înlo-

cuiţi bateria (Y Pagina 70).

O sursă radio puternică perturbează.
X Pentru încuiere şi descuiere utilizaţi cheia de urgenţă

(Y Pagina 74).

Cheia este defectă.
X Solicitaţi verificarea autovehiculului şi a cheii la un atelier de ser-

vice de specialitate autorizat.

Una dintre uşi nu este corect închisă.
X Închideţi uşile.

Contactul este cuplat.
X Decuplaţi contactul (Y Pagina 109).

Deschiderea şi închiderea uşii şofe-
rului cu cheia de urgenţă

X Descuierea uşii şoferului: introduceţi
cheia de urgenţă până la capăt în încuietoa-
rea uşii şoferului şi rotiţi-o spre stânga :.

X Descuierea uşii însoţitorului şi a uşilor 
din spate: trageţi de mânerul uşii din inte-
rior.

X Încuierea autovehiculului: blocaţi din inte-
rior toate uşile cu excepţia uşii şoferului.

X Introduceţi complet cheia de urgenţă în
încuietoarea uşii şoferului şi rotiţi-o spre
dreapta ;.
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Dacă sistemul electric şi implicit funcţia elec-
trică de închidere a autovehiculului se defec-
tează complet, uşa însoţitorului şi uşile din
spate nu pot fi încuiate din interior. În acest
caz, uşile pot fi încuiate cu cheia de urgenţă.
i Dacă uşile sunt încuiate cu cheia de

urgenţă şi în acelaşi timp sunt blocate sigu-
ranţele pentru copii de la uşile din spate,
uşile din spate nu pot fi deschise nici din
exterior, nici din interior. În acest caz uşile
din spate nu mai pot fi descuiate decât
atunci când funcţia electrică de închidere a
autovehiculului funcţionează din nou.

X Dacă este necesar, deblocaţi siguranţele
pentru copii de la uşile din spate
(Y Pagina 66).

X Rotiţi spre stânga comutatorul rotativ : din
uşa respectivă cu 90°, folosind o sculă
adecvată.

X Închideţi uşa.
Uşa este blocată.

X Descuierea uşii: trageţi de mânerul uşii pe
interior.
Uşa este descuiată. Comutatorul rotativ :
"sare" automat înapoi. La următoarea închi-
dere uşa nu se încuie.

Capac hayon

Blocarea şi deblocarea capacului
hayonului

i Încuietoarea capacului hayonului dispune
de o cheie separată.

X Descuiere: rotiţi cheia înspre stânga, în
poziţia 1.

X Încuiere: rotiţi cheia înspre dreapta, în pozi-
ţia 2.

Deschiderea şi închiderea capacului
hayonului

G AVERTIZARE
La deschidere şi la închidere, hayonul poate
cădea brusc în poziţia finală. Pentru persoa-
nele din zona de rabatare a hayonului există
pericol de accidentare!
Deschideţi şi închideţi hayonul numai atunci
când în zona de rabatare nu se află nicio
persoană.

G AVERTIZARE
La supraîncărcarea hayonului, cablurile de
susţinere se pot rupe şi încărcătura poate
cădea. Există pericol de rănire!
RNu depăşiţi limita maximă permisă de

încărcare a hayonului.
REvitaţi încărcăturile concentrate grele pe

marginea exterioară a hayonului.
RNu staţionaţi sub hayon în timpul

încărcării.
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! La supraîncărcarea hayonului, cablurile de
susţinere se pot rupe şi încărcătura poate
cădea. Autovehiculul se poate defecta.

! Nu vă deplasaţi cu hayonul deschis. Dacă
vă deplasaţi cu hayonul deschis puteţi dete-
riora autovehiculul şi hayonul.

În stare deschisă hayonul poate fi încărcat cu
maximum 225 kg.

X Deschidere: trageţi de mânerul de pe capa-
cul hayonului :.

X Coborâţi în jos, cu mâinile, hayonul, până
când este în poziţia finală.
Cablurile susţin hayonul.

X Închidere: dirijaţi în sus, cu mâinile hayo-
nul, până când acesta este în poziţia finală.

X Închideţi prin apăsare hayonul.
Deschideţi cu 180° hayonul

i La autovehiculele fără bară de protecţie
spate puteţi deschide hayonul în plus cu
180°.

! Dacă la autovehiculele cu bară de protec-
ţie deschideţi hayonul cu 180°, de poate
deteriora bara de protecţie.
Deschideţi cu 180° hayonul, numai la auto-
vehiculele fără bară de protecţie. Coborâţi
cu atenţie, cu mâinile, bara de protecţie.

X Deschidere: trageţi de mânerul de pe capa-
cul hayonului :.

X Coborâţi în jos, cu mâinile, hayonul, până
când este în poziţia finală.
Cablurile susţin hayonul.

X Ţineţi hayonul.
X Împingeţi într-o parte clema ;, în sensul

săgeţii.
X Împingeţi şi desprindeţi suportul =, în sen-

sul săgeţii.
X Coborâţi complet, cu atenţie, cu mâna,

hayonul.
X Închidere: dirijaţi în sus hayonul, până când

se pot fixa cablurile.
X Fixaţi suportul =.
X Împingeţi la loc clemele ;.
X Închideţi prin apăsare hayonul.
Ţineţi cont de indicaţiile cu privire la încărca-
rea autovehiculului (Y Pagina 85).

Deschiderea şi închiderea geamuri-
lor laterale

G AVERTIZARE
La deschiderea unui geam lateral pot fi
antrenate sau blocate părţi ale corpului între
geamul lateral şi cadrul geamului. Există
pericol de rănire!
La deschidere, asiguraţi-vă de faptul că nu
atinge nimeni geamul lateral. Dacă este
agăţat cineva, eliberaţi imediat tasta sau tra-
geţi de tastă, pentru a închide din nou gea-
mul lateral.

G AVERTIZARE
La închiderea unui geam lateral, în zona de
închidere pot fi blocate părţi ale corpului.
Există pericol de rănire!
La închidere, asiguraţi-vă de faptul că în
zona de închidere nu se găsesc părţi ale cor-
pului. Dacă este agăţat cineva, eliberaţi ime-
diat tasta sau apăsaţi pe tastă, pentru redes-
chide geamul lateral.
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G AVERTISMENT
Dacă geamurile laterale sunt acţionate de
copii, aceştia pot fi prinşi, mai ales dacă
sunt lăsaţi nesupravegheaţi. Există un risc
de accident.
Activaţi caracteristica de suprareglare pen-
tru geamurile laterale spate. Când ieşiţi din
autovehicul, luaţi întotdeauna cheia cu dum-
neavoastră şi încuiaţi autovehiculul. Nu
lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în
autovehicul.

Tastele de pe uşa şoferului au prioritate.
X Deschidere manuală: apăsaţi şi menţineţi

apăsată tasta :.
X Închidere manuală: trageţi şi menţineţi

trasă tasta :.
Geamurile laterale ale uşilor faţă dispun supli-
mentar de o cursă automată.
X Deschidere completă: apăsaţi tasta :

dincolo de punctul de presiune.
Este iniţiată funcţionarea automată.

X Închidere completă: trageţi scurt tasta :
dincolo de punctul de presiune.
Este iniţiată funcţionarea automată.

X Întreruperea cursei automate: apăsaţi sau
trageţi din nou scurt tasta :.

Funcţie automată de inversare
Dacă un obiect împiedică geamul lateral în
timpul procesului de închidere automat, gea-
mul lateral se deschide la loc automat. Funcţia
automată de inversare este doar un mijloc
auxiliar şi nu înlocuieşte atenţia dumnea-
voastră.

G AVERTIZARE
Funcţia de inversare nu reacţionează:
Rîn cazul obiectelor moi, uşoare şi subţiri,

de ex. degete
Rîn timpul ajustării.
Aceasta înseamnă că această caracteristica
de retragere nu poate preveni prinderea unei
persoane în aceste situaţii. Există pericol de
rănire!
La închidere, asiguraţi-vă că nu se află părţi
ale corpului în zona de închidere. Dacă prin-
deţi pe cineva, apăsaţi tasta W, pentru a
deschide din nou geamul lateral.

Deschiderea şi închiderea geamului
glisant electric din spate

G AVERTIZARE
La deschiderea geamului glisant din spate
părţi ale corpului pot fi trase sau prinse între
geamul glisant din spate şi cadrul geamului.
Există pericol de vătămare!
La deschidere, asiguraţi-vă de faptul că
nimeni nu atinge geamul glisant din spate.
Dacă cineva este prins, eliberaţi imediat
tasta sau trageţi de tastă, pentru a închide la
loc geamul glisant din spate.

G AVERTIZARE
La închiderea geamului glisant din spate
părţi ale corpului pot fi prinse în zona de
închidere. Există pericol de vătămare!
La închidere, asiguraţi-vă că nu se află părţi
ale corpului în zona de închidere. Dacă
cineva este prins, eliberaţi imediat tasta sau
trageţi de tastă, pentru a închide la loc gea-
mul glisant din spate.

G AVERTIZARE
Dacă persoanele – şi în special copiii – sunt
expuse la căldură ridicată sau la frig pentru
o perioadă de timp mai lungă, apare perico-
lul producerii de răni sau chiar pericol de
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moarte! Nu lăsaţi persoane – şi în special
copii – nesupravegheate în vehicul.

X Deschidere: apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta :.

X Închidere: trageţi şi menţineţi trasă
tasta :.

Protecţie antifurt

Imobilizator electronic
Activare
X Autovehicule cu butucu de contact: scoa-

teţi cheia din butucul de contact.
X Autovehicule cu buton Start-Stop: decu-

plaţi contactul (Y Pagina 109).
Oprire
X Cuplaţi contactul (Y Pagina 109).
Imobilizatorul previne posibilitatea de a porni
autovehiculul fără cheia potrivită.
La părăsirea autovehiculului luaţi întotdeauna
cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi autovehicu-
lul. Dacă lăsaţi cheia în autovehicul, oricine va
putea porni motorul.

i La pornirea motorului, imobilizatorul este
dezactivat în orice caz.

EDW (sistem de alarmă antiefracţie
şi antifurt)

Activare
X Apăsaţi tasta & de pe cheie.

Indicatorul de control : clipeşte.
Dacă sistemul de avertizare este activat, o
alarmă vizuală şi acustică este declanşată
dacă deschideţi:
Ro uşă faţă sau o uşă spate
Rautovehiculul cu cheia de urgenţă
Rcapota motorului.
Opriţi alarma
X Apăsaţi tasta % de pe cheie.

Alarma se opreşte.
Dacă închideţi imediat componenta care a
declanşat alarma, de ex. o uşă deschisă,
alarma nu se opreşte.

Protecţia la tractare
Când se modifică înclinarea autovehiculului,
dacă este activată protecţia la tractare se
declanşează o alarmă vizuală şi acustică.
Acesta poate fi cazul de ex. când autovehiculul
este ridicat într-o parte.
Activare
Cerinţe
RUşile sunt închise.
X Încuiaţi autovehiculul cu cheia.

Protecţia la tractare se activează după circa
20 de secunde.

i Este posibilă declanşarea alarmei dacă
este activată protecţia la tractare, iar dum-
neavoastră încărcaţi suprafaţa de încărcare.
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Opriţi alarma
X Descuiaţi vehiculul cu cheia.

Protecţia habitaclului
Dacă se recunoaşte o mişcare în habitaclul
autovehiculului când protecţia habitaclului
este activată, se declanşează o alarmă vizuală
şi acustică. Acest lucru se poate întâmpla de
ex. când cineva introduce mâna în habitaclul
autovehiculului.
Activare
Cerinţe
RGeamurile laterale şi uşile sunt închise.
RDe oglinda interioară sau de mânerele de

prindere din plafon nu sunt agăţate obiecte,
cum ar fi, de ex., mascote.
Acestea pot declanşa o alarmă falsă.

X Încuiaţi autovehiculul cu cheia.
Protecţia habitaclului se activează după
circa 20 de secunde.

Opriţi alarma
X Descuiaţi vehiculul cu cheia.

Dezactivarea protecţiei habitaclului
şi a protecţiei la tractare

X Autovehicule cu butucu de contact: scoa-
teţi cheia din butucul de contact.

X Autovehicule cu buton Start-Stop: decu-
plaţi aprinderea.

X Apăsaţi tasta : de pe capitonajul plafonu-
lui.

X Închideţi uşile.
X Blocaţi autovehiculul.

Se emite un sunet de confirmare.

Protecţia la tractare şi protecţia habitaclului
sunt dezactivate.
Protecţia la tractare şi protecţia habitaclului
rămân dezactivate, până când blocaţi din
nou autovehiculul.

X Dezactivaţi protecţia la tractare şi protecţia
habitaclului atunci când blocaţi autovehicu-
lul şi
Rîl încărcaţi şi/sau îl transportaţi, de ex. pe

un feribot sau pe un alt transportor de
autovehicule
Rîl parcaţi pe un suport mobil, de ex. în

garaje etajate
Rrămân persoane sau animale în autovehi-

cul
Evitaţi astfel declanşarea unei alarme false.
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Poziţia corectă a scaunului şoferului

G AVERTIZARE
Puteţi pierde controlul vehiculului în timpul
mersului
RReglaţi scaunul şoferului, tetiera, volanul

şi oglinzile
RPuneţi centura de siguranţă.
Pericol de accidente!
Înainte de a porni motorului reglaţi scaunul,
tetiera, volanul şi oglinzile şi puneţi centura
de siguranţă.

Ţineţi cont de următoarele la reglarea volanu-
lui :, centurii de siguranţă ; şi a scaunului
şofer=:
Rsunteţi aşezat cât mai departe posibil de air-

bag-ul şoferului
Radaptaţi-o poziţie dreaptă a scaunului
Rcoapsele sunt uşor sprijinite de perna scaun
Rpicioarele nu vă sunt complet întinse şi

puteţi apăsa complet pedalele
Rceafa vă este sprijinită la înălţimea ochilor

de zona din mijloc a tetierei
Rputeţi ajunge la volan cu braţele uşor îndoite
Rvă puteţi mişca liber picioarele
Rputeţi vedea bine toate afişajele din panoul

de instrumente
Rputeţi observa bine evenimentele din trafic
Rcentura de siguranţă este strânsă pe corpul

dumneavoastră şi este extinsă peste mijlo-
cul umărului şi în zona bazinului în zona
inghinală.

Scaune

Reglarea electrică a scaunelor din
faţă

G AVERTIZARE
Puteţi pierde controlul vehiculului în timpul
mersului
RReglaţi scaunul şoferului, tetiera, volanul

şi oglinzile
RPuneţi centura de siguranţă.
Pericol de accidente!
Înainte de a porni motorului reglaţi scaunul,
tetiera, volanul şi oglinzile şi puneţi centura
de siguranţă.

G AVERTISMENT
Dacă copiii reglează scaunul, aceştia se pot
agăţa, mai ales dacă nu sunt supravegheaţi
când o fac. Există pericol de rănire!
La părăsirea autovehiculului luaţi întot-
deauna cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi
autovehiculul. Nu lăsaţi niciodată copiii
nesupravegheaţi în autovehicul.

G AVERTIZARE
Dacă reglaţi un scaun, dumneavoastră puteţi
fi strivit sau puteţi strivi ocupanţii din auto-
vehicul, de exemplu de şinele de ghidare ale
scaunului. Există pericol de rănire!
Asiguraţi-vă că în momentul reglării unui
scaun nu se află nicio parte a corpului în
zona de acţiune a scaunului.

G AVERTISMENT
Dacă nu acordaţi atenţie reglării înălţimii
scaunului, dumneavoastră sau alţi pasageri
din autovehicul ar putea rămâne prinşi şi
suferi răni. Copiii în special ar putea apăsa
accidental butoanele de reglare electrică a
scaunului şi ar putea rămâne prinşi. Există
un risc de accident.
În timp ce mişcaţi scaunele, asiguraţi-vă că
mâinile sau alte părţi ale corpului dumnea-
voastră nu se află sub ansamblul cu manetă
al sistemului de reglare a scaunului.
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G AVERTISMENT
Dacă spătarul scaunului nu este poziţionat
aproape vertical, centura de siguranţă nu
oferă o protecţie adecvată prin reţinere. În
acest caz, în timpul unei manevre de frânare
sau în caz de accident, puteţi aluneca sub
centura de siguranţă şi vă puteţi răni, de
exemplu la abdomen sau la gât. Există peri-
col sporit de rănire sau chiar pericol de
moarte!
Reglaţi scaunul corect înainte de a porni la
drum. Aveţi grijă în permanenţă, ca spătarul
scaunului să fie în poziţie aproape verticală
şi segmentul centurii din zona umărului să
traverseze mijlocul umărului.

G AVERTISMENT
Dacă scaunele din faţă sunt poziţionate prea
aproape de cockpit sau de volan, airbagurile
frontale pot răni pasagerii din faţă. Pericol
de rănire sau chiar de moarte!
Reglaţi scaunele din faţă astfel încât să fie
cât mai departe posibil de airbagurile fron-
tale. Respectaţi în plus şi indicaţiile cu pri-
vire la reglarea corectă a scaunelor.

! Pentru a evita deteriorarea scaunelor sau a
încălzirii scaunelor, respectaţi următoarele
indicaţii:
Rnu vărsaţi lichide pe scaune dacă totuşi a

fost vărsat ceva pe scaune, uscaţi scau-
nele cât mai repede posibil
Rdacă husele scaunelor sunt umede sau

ude, nu porniţi încălzirea scaunelor nu uti-
lizaţi încălzirea scaunelor nici pentru usca-
rea scaunelor
Rcurăţaţi husele scaunelor după cum este

recomandat, consultaţi capitolul „Întreţi-
nerea interiorului“
Rnu transportaţi sarcini grele pe scaune nu

aşezaţi nici obiecte ascuţite pe suprafe-
ţele scaunelor, cum ar fi, de ex., cuţite,
cuie sau scule utilizaţi scaunele pe cât
posibil numai pentru persoane
Rcând utilizaţi încălzirea scaunelor, nu aco-

periţi scaunele cu materiale izolante, de
ex. pături, paltoane, genţi, huse de pro-

tecţie, scaune pentru copii sau înălţătoare
de scaune
RDacă este activată încălzirea în scaun,

suprafaţa scaunului se poate deteriora din
cauza obiectelor aşezate, de exemplu,
perne de scaun, scaune pentru copil şi
huse de protecţie care nu sunt omologate
de către Mercedes-Benz.

! La deplasarea înapoi a scaunelor, asigu-
raţi-vă că nu există obiecte în spaţiul pentru
picioare, dedesubtul sau în spatele scaune-
lor. Există pericol de deteriorare a scaunelor
şi/sau obiectelor.

: Activarea sau dezactivarea încălzirii scau-
nului

; Reglare înclinare suprafaţă scaun/
înălţimea scaunelor/direcţie longitudinală
scaun

= Reglare înclinare spătar scaun
? Reglarea suportului lombar

: Reglarea înclinării suprafeţei scaunului
; Reglare înălţime scaun
= Reglarea direcţiei longitudinale a scaunului
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Reglarea mecanică a scaunelor din
faţă

G AVERTIZARE
Puteţi pierde controlul vehiculului în timpul
mersului
RReglaţi scaunul şoferului, tetiera, volanul

şi oglinzile
RPuneţi centura de siguranţă.
Pericol de accidente!
Înainte de a porni motorului reglaţi scaunul,
tetiera, volanul şi oglinzile şi puneţi centura
de siguranţă.

G AVERTISMENT
Dacă copiii reglează scaunul, aceştia se pot
agăţa, mai ales dacă nu sunt supravegheaţi
când o fac. Există pericol de rănire!
La părăsirea autovehiculului luaţi întot-
deauna cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi
autovehiculul. Nu lăsaţi niciodată copiii
nesupravegheaţi în autovehicul.

G AVERTIZARE
Dacă reglaţi un scaun, dumneavoastră puteţi
fi strivit sau puteţi strivi ocupanţii din auto-
vehicul, de exemplu de şinele de ghidare ale
scaunului. Există pericol de rănire!
Asiguraţi-vă că în momentul reglării unui
scaun nu se află nicio parte a corpului în
zona de acţiune a scaunului.

G AVERTISMENT
Dacă scaunul şoferului nu este fixat, se
poate mişca de la sine în timpul deplasării.
Astfel puteţi pierde controlul asupra vehicu-
lului. Pericol de accident!
Asiguraţi-vă întotdeauna, că scaunul şoferu-
lui este fixat, înainte de a porni autovehicu-
lul.

G AVERTISMENT
Dacă spătarul scaunului nu este poziţionat
aproape vertical, centura de siguranţă nu
oferă o protecţie adecvată prin reţinere. În

acest caz, în timpul unei manevre de frânare
sau în caz de accident, puteţi aluneca sub
centura de siguranţă şi vă puteţi răni, de
exemplu la abdomen sau la gât. Există peri-
col sporit de rănire sau chiar pericol de
moarte!
Reglaţi scaunul corect înainte de a porni la
drum. Aveţi grijă în permanenţă, ca spătarul
scaunului să fie în poziţie aproape verticală
şi segmentul centurii din zona umărului să
traverseze mijlocul umărului.

: Reglarea direcţiei longitudinale a scaunului
; Activarea sau dezactivarea încălzirii scau-

nului
= Reglarea înălţimii scaunului (dacă există)
? Reglare înclinare spătar scaun
X Reglarea înălţimii scaunului: trageţi

mânerul în sus = sau apăsaţi-o în jos.
X Reglare înclinare spătar scaun: ridicaţi

mânerul ? şi înclinaţi spătarul scaunului în
poziţia dorită.

X Asiguraţi-vă, că scaunul este fixat.
X Reglarea direcţiei longitudinale a scau-

nului: ridicaţi mânerul : şi împingeţi scau-
nul în poziţia dorită.

X Asiguraţi-vă, că scaunul este fixat.
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Tetiere scaune faţă

G AVERTIZARE
Puteţi pierde controlul vehiculului în timpul
mersului
RReglaţi scaunul şoferului, tetiera, volanul

şi oglinzile
RPuneţi centura de siguranţă.
Pericol de accidente!
Înainte de a porni motorului reglaţi scaunul,
tetiera, volanul şi oglinzile şi puneţi centura
de siguranţă.

G AVERTISMENT
Dacă tetierele nu sunt montate sau nu sunt
reglate corect, acestea nu pot proteja con-
form prevederilor. Există pericolul crescut
de rănire în zona capului şi a cefei, de ex. în
cazul unui accident sau al unei manevre de
frânare!
Conduceţi întotdeauna cu tetierele montate.
Înaintea cursei, asiguraţi-vă pentru fiecare
pasager al vehiculului că centrul tetierei sus-
ţine partea din spate a capului la nivelul
ochilor.

X Ridicare: trageţi tetiera în sus.
X Coborâre: apăsaţi butonul de deblocare în

direcţia săgeţii : şi apăsaţi tetiera în jos.
X Asiguraţi-vă că tetiera este fixată.
X Demontare: trageţi tetiera în sus până la

opritor.
X Apăsaţi butonul de deblocare : în direcţia

săgeţii şi scoateţi tetiera.

X Montare: Introduceţi tetiera.
X Apăsaţi în jos tetiera până la fixare.

Tetiere banchetă spate

G AVERTISMENT
Dacă tetierele nu sunt montate sau nu sunt
reglate corect, acestea nu pot proteja con-
form prevederilor. Există pericolul crescut
de rănire în zona capului şi a cefei, de ex. în
cazul unui accident sau al unei manevre de
frânare!
Conduceţi întotdeauna cu tetierele montate.
Înaintea cursei, asiguraţi-vă pentru fiecare
pasager al vehiculului că centrul tetierei sus-
ţine partea din spate a capului la nivelul
ochilor.

Tetiera centrală poate fi aşezată într-o poziţie
superioară şi una inferioară. Tetiera trebuie
aşezată pe poziţia superioară dacă este ocupat
locul mijlociu al banchetei spate.
X Ridicare: trageţi tetiera în sus.
X Coborâre: apăsaţi butonul de deblocare în

direcţia săgeţii : şi apăsaţi tetiera în jos.
X Demontare: trageţi tetiera în sus până la

opritor.
X Apăsaţi butonul de deblocare : în direcţia

săgeţii şi scoateţi tetiera.
X Montare: Introduceţi tetiera.
X Apăsaţi în jos tetiera până la fixare.
X Se reglează din nou tetiera.
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Ridicarea şi coborârea suprafeţei
scaunului la bancheta din spate

i Ridicarea suprafeţei scaunului la bancheta
din spate nu este permisă decât cu autove-
hiculul staţionat. În timpul deplasării supra-
faţa scaunului la bancheta din spate trebuie
să fie coborâtă şi fixată de pardoseală cu
cârligul special prevăzut. Deplasarea cu
suprafaţa scaunului ridicată nu este per-
misă.

X Ridicare prin rabatare: împingeţi tetiera
din mijloc : în sus.

X Desfaceţi cârligul din dreapta ; din pardo-
seală.

X Trageţi bucla Top Tether = pe sub tetieră,
înspre faţă.

X Ridicaţi prin rabatare suprafaţa scaunului.
X Desfaceţi cârligul central ? de pe partea

inferioară a suprafeţei scaunului din banda
tip Velcro.

X Fixaţi cârligul ? de bucla Top Tether =.
X Coborâre prin rabatare: trageţi cârligul ?

din bucla Top Tether =.
X Fixaţi cârligul din mijloc ? de pe partea

inferioară a suprafeţei scaunului în banda tip
Velcro.

X Lăsaţi în jos suprafaţa scaunului, cu mâinile.
X Fixaţi cârligul din dreapta ; de pardoseală.
X Împingeţi tetiera din mijloc : în jos

(Y Pagina 83).

Încălzirea scaunelor

G AVERTIZARE
Când activaţi încălzirea scaunului, perna
scaunului şi suportului spătarului scaunului
se pot încinge. Dacă ocupantul scaunului
are o sensibilitate limitată la căldură sau
posibilitate de reacţie redusă la temperaturi
mari, acest lucru poate duce la probleme de
sănătate, chiar şi la accidentări de tipul
arsurilor. Există pericol de vătămare!
Pentru o funcţionare mai lungă a încălzirii
scaunului selectaţi treapta de încălzire cea
mai redusă.

! Dacă vă ridicaţi de pe scaun, nu aşezaţi
niciun obiect pe scaun şi opriţi funcţionarea
sistemului de încălzire a scaunelor. Nu por-
niţi sistemul de încălzire în scaune atunci
când scaunul nu este ocupat, de  exemplu,
atunci când circulaţi fără pasager. În caz
contrar, se poate ajunge la o supraîncălzire
şi scaunul poate fi deteriorat.

1 HI Activare treaptă de încălzire înaltă
2 Încălzire scaun dezactivată
3 LO Activare treaptă de încălzire joasă
X Pornire /selectarea treptei de încălzire:

puneţi comutatorul pe poziţia 1 sau 3.
În funcţie de treapta de încălzire selectată,
luminează lampa martor corespunzătoare.

X Oprire : puneţi comutatorul pe poziţia 2.
Indicatorul de control se stinge.
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i Încălzirea în scaun nu se dezactivează
automat.

Reglarea volanului

G AVERTIZARE
Puteţi pierde controlul vehiculului în timpul
mersului
RReglaţi scaunul şoferului, tetiera, volanul

şi oglinzile
RPuneţi centura de siguranţă.
Pericol de accidente!
Înainte de a porni motorului reglaţi scaunul,
tetiera, volanul şi oglinzile şi puneţi centura
de siguranţă.

G AVERTIZARE
Dacă volanul nu este fixat în timpul mersu-
lui, se poate deplasa neaşteptat. Puteţi
pierde controlul vehiculului.Pericol de acci-
dente!
Înainte de a pleca în cursă asiguraţi-vă că
volanul este fixat. Nu deblocaţi reglajul vola-
nului în timpul mersului.

G AVERTISMENT
Copiii ar putea rămâne prinşi de către volan
dacă încearcă să îl regleze. Există un risc de
accident.
Când ieşiţi din autovehicul, luaţi întotdeauna
cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi autovehi-
culul. Nu lăsaţi niciodată copiii nesuprave-
gheaţi în autovehicul.

X Rabataţi maneta de deblocare : complet în
jos.

X Reglaţi înălţimea ;.
X Rabataţi maneta de deblocare : complet în

sus.
X Asiguraţi-vă că, coloana volanului este blo-

cată prin mişcarea volanului.

Posibilităţi de depozitare

Indicaţii cu privire la încărcarea
autovehiculului

G AVERTIZARE
Dacă există obiecte, bagaje sau marfă neasi-
gurate sau asigurate insuficient acestea pot
aluneca, se pot răsturna sau pot fi proiec-
tate şi pot lovi astfel pasagerii. Pericol de
leziuni, în special la frânare sau schimbare
bruscă a direcţiei!
Depozitaţi obiectele astfel încât să nu poată
fi puse în mişcare. Înainte de a pleca în
cursă asiguraţi obiectele, bagajele şi marfa
împotriva alunecării şi răsturnării.

G AVERTIZARE
Dacă depozitaţi în mod incorect obiecte în
habitaclul autovehiculului, acestea pot alu-
neca sau pot fi aruncate, lovind astfel pasa-
gerii autovehiculului. În plus, suporturile de
pahar, compartimentele de depozitare des-
chise şi suporturile pentru telefonul mobil nu
pot reţine obiectele aflate în acestea în cazul
unui accident. Există pericol de rănire, în
special la manevrele de frânare sau la
schimbările bruşte direcţie!
RDepozitaţi obiectele întotdeauna astfel,

încât acestea să nu poată fi aruncate în
situaţii ca aceasta sau similare.
RAsiguraţi-vă întotdeauna că obiectele nu

ies din suporturi, plasele pentru depozita-
rea bagajelor sau buzunarele de depozi-
tare.
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RÎnchideţi suporturile înainte de pornire,
acolo unde este posibil.
RDepozitaţi şi asiguraţi obiectele grele, tari,

ascuţite, cu canturi tăioase, casante sau
prea mari pe suprafaţa de încărcare. Pen-
tru asigurarea încărcăturii utilizaţi acceso-
rii şi mijloace de strângere adecvate.

G AVERTISMENT
Prin marfa pentru încărcare aşezată greşit
sau distribuită nefavorabil, centrul de greu-
tate al încărcăturii se poate afla prea sus
şi/sau prea în spate. Astfel se pot înrăutăţi
semnificativ caracteristicile de deplasare,
conducere şi frânare. Pericol de accidente!
Asiguraţi-vă întotdeauna, că centrul de greu-
tate al încărcăturii se află
Rîntre punţi

şi
Rcât mai jos aproape de puntea spate.

G AVERTISMENT
Dacă se depăşesc sarcinile pe roată, sarci-
nile pe punte şi/sau masa totală admisă ale
vehiculului, este afectată siguranţa de
rulare. Caracteristicile de deplasare precum
şi comportamentul de conducere şi frânare
se pot înrăutăţi semnificativ. Pneurile supra-
solicitate se pot supraîncălzi şi exploda ast-
fel. Pericol de accident!
Referitor la încărcare inclusiv pasagerii vehi-
culului, respectaţi întotdeauna sarcinile pe
roată, sarcinile pe punte şi masa totală
admisă ale vehiculului dumneavoastră.

G AVERTIZARE
La supraîncărcarea hayonului, cablurile de
susţinere se pot rupe şi încărcătura poate
cădea. Există pericol de rănire!
RNu depăşiţi limita maximă permisă de

încărcare a hayonului.
REvitaţi încărcăturile concentrate grele pe

marginea exterioară a hayonului.
RNu staţionaţi sub hayon în timpul

încărcării.

! La supraîncărcarea hayonului, cablurile de
susţinere se pot rupe şi încărcătura poate
cădea. Autovehiculul se poate defecta.

! Nu vă deplasaţi cu hayonul deschis. Dacă
vă deplasaţi cu hayonul deschis puteţi dete-
riora autovehiculul şi hayonul.

! Dacă utilizaţi un portbagaj de plafon, res-
pectaţi sarcina maximă pe plafon şi sarcina
maximă a portbagajului de plafon.

! Sarcinile punctuale prea mari pe suprafaţa
de încărcare duc la deteriorarea caracteristi-
cilor de rulare şi pot deteriora suprafaţa de
încărcare.

! Respectaţi notele privind capacitatea
maximă de încărcare a punctelor de anco-
rare individuale.
Dacă utilizaţi mai multe puncte de ancorare
pentru a asigura o sarcină, trebuie să ţineţi
cont întotdeauna de capacitatea maximă de
încărcare a celui mai slab punct de anco-
rare.
De exemplu, când frânele sunt acţionate
complet, acţionează forţe ce pot depăşi con-
siderabil greutatea sarcinii. Pentru a distri-
bui sarcina uniform, utilizaţi întotdeauna mai
multe puncte de ancorare. Distribuiţi
încărcătura cât mai uniform posibil pe punc-
tele de ancorare.

În stare deschisă hayonul poate fi încărcat cu
maximum 225 kg.
Repartizarea sarcinii şi asigurarea mărfii
Comportamentul autovehiculului depinde de
distribuirea încărcăturii. De aceea ţineţi cont
neapărat de următoarele indicaţii:
RCentrul de greutate total al încărcăturii tre-

buie să fie întotdeauna cât mai jos cu
putinţă, centrat între punţi, mai aproape de
puntea din spate.
RNu depăşiţi cu marfa inclusiv persoane greu-

tatea totală admisă sau sarcina pe punte
admisă a autovehiculului.
RTransportaţi marfa în spaţiul de încărcare.
RÎmpingeţi marfa mai mare şi mai grea cât de

mult posibil în direcţia de mers, în partea din
spate a peretelui cabinei. Depozitaţi marfa
coliniar cu peretele cabinei.
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RAsiguraţi marfa de urechile de fixare şi dis-
tribuiţi-o în mod egal.
RUtilizaţi urechile de fixare şi materialele de

prindere adecvate pentru greutatea şi
dimensiunea sarcinii.

În calitate de şofer sunteţi în principiu respon-
sabil pentru următoarele aspecte:
RMarfa se asigură atât în situaţii obişnuite din

trafic, cât şi în cazul manevrelor de evitare
sau în cazul frânărilor totale, precum şi pe
segmente de drum greu, împotriva alu-
necării, răsturnării, rulării sau căderii.

La utilizarea mijloacelor auxiliare de transport
şi materialelor de fixare corespunzătoare res-
pectaţi manualul de utilizare al producătorului
respectiv şi în special indicaţiile acestora refe-
ritoare la durata de utilizare.
Mijloacele auxiliare de transport şi mijloacele
de fixare nu trebuie utilizate, de exemplu, în
următoarele cazuri:
RMarcajul lipseşte sau este ilizibil.
RExistă fire rupte, deteriorări ale sudurilor

portante sau alte urme de fisuri.
RExistă ştanţări, deformări, striviri sau alte

deteriorări.
RElementele de echilibrare şi de legătură sunt

deteriorate.
Astfel de mijloace auxiliare pentru transport
sunt expirate, nu mai pot fi folosite şi trebuie
să fie înlocuite. Dacă utilizaţi mijloace
ajutătoare la transport şi mijloace de fixare
uzate, marfa nu este asigurată suficient.
Permiteţi după un accident verificarea unui
spaţiu de încărcare deteriorat, urechile de
fixare şi mijloacele de fixare într-un atelier de
service de specialitate autorizat. În caz con-
trar, marfa poate fi insuficient asigurată la
următorul transport.
În timpul încărcării
X Ţineţi cont de indicaţiile privind distribuirea

încărcăturii.
X Asiguraţi marfa.
X Umpleţi complet spaţiile dintre marfă şi

pereţii compartimentului de încărcare sau
pasajele de roată. Folosiţi pentru aceasta
mijloace auxiliare de transport stabile, ca de
exemplu pene, lemne de fixare sau mate-
riale de umplutură.

X Asiguraţi marfa stabilă în toate direcţiile de
urechile de fixare.

X Pentru asigurare, utilizaţi inelele de fixare pe
cât posibil aproape de marfă şi capitonaţi
muchiile ascuţite.

X Nu staţionaţi sub hayon.
După încărcare
X Controlaţi şi eventual corectaţi asigurarea

mărfii înaintea fiecărui rulaj şi la distanţe
regulate în timpul unei călătorii mai lungi.

X Adaptaţi distanţa farurilor(Y Pagina 94).
X Adaptaţi presiunea din anvelope conform

condiţiei de încărcare a autovehiculu-
lui(Y Pagina 249).

X Adaptaţi stilul de conducere conform
încărcăturii.

X Hayonul trebuie să fie închis şi asigurat.

Compartimente în habitaclu

Privire de ansamblu asupra comparti-
mentelor de depozitare din faţă
ţineţi cont de indicaţiile privind încărcarea
autovehiculului(Y Pagina 85).

: Depozitare în uşi
; Compartiment pentru ochelari
= Compartimentul torpedoului
? Consolă centrală cu suport de pahare şi

poliţă pentru piese mici/scrumieră
A Compartiment de depozitare în cotieră cu

unitate conexiune multimedia, priză de
12 V şi depozitare, de ex. pentru un MP3-
Player

Blocarea şi deblocarea compartimen-
tului torpedou
ţineţi cont de indicaţiile privind încărcarea
autovehiculului(Y Pagina 85).
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Dacă dispuneţi de o cheie inteligentă, utilizaţi
cheia de urgenţă (Y Pagina 70) pentru încuiere
şi descuiere.

1 Blocare
2 Descuiere
X Rotiţi cheia cu un sfert de rotaţie către

dreapta1 (blocare) sau către stânga2
(deblocare).

Deschiderea cutiei de ochelari
Ţineţi cont de indicaţiile privind încărcarea
autovehiculului(Y Pagina 85).

X Apăsaţi scurt pe cutia pentru ochelari :.
Compartimentul pentru ochelari se închide.

Deschiderea compartimentului de
depozitare de sub cotieră
ţineţi cont de indicaţiile privind încărcarea
autovehiculului(Y Pagina 85).

X Trageţi de : la deblocare şi basculaţi capa-
cul cotierelor în sus.

Suport de pahare în consola centrală

G AVERTISMENT
Suportul de pahar nu poate asigura în timpul
deplasării niciun recipient. Dacă utilizaţi în
timpul deplasării un suport de pahar, reci-
pientul poate fi azvârlit şi lichidele se pot
vărsa. Pasagerii vehiculului pot intra în con-
tact cu lichidul şi în special, pot suferi arsuri
din cauza lichidului fierbinte. Vi se poate dis-
trage atenţia de la trafic şi puteţi pierde con-
trolul vehiculului. Există pericol de accident
şi de rănire!
Utilizaţi suportul de pahar numai cu vehicu-
lul în staţionare. Aşezaţi în suportul de pahar
doar recipientul adecvat. Închideţi recipien-
tul, în special dacă lichidul este fierbinte.

Ţineţi cont de indicaţiile cu privire la încărca-
rea autovehiculului (Y Pagina 85).
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Montarea suportului de pahar
X Închideţi fix suportul de pahar : în compar-

timentul de depozitare al consolei centrale
şi fixaţi.

i Suportul de pahar : şi covoraşul de cau-
ciuc de sub pot fi scoase pentru curăţare,
de ex. cu apă curată, călduţă.

Demontarea suportului de pahar
X Trageţi de suportul de pahar : în sus din

compartimentul de depozitare.

Plasă de depozitare pentru bagaje
Ţineţi cont de indicaţiile cu privire la încărca-
rea autovehiculului (Y Pagina 85).
Puteţi utiliza plasa de depozitare bagaje din
spaţiul pedalier al însoţitorului pentru a depo-
zita în siguranţă obiecte mici şi uşoare.

Compartiment de depozitare sub ban-
cheta din spate
Ţineţi cont de indicaţiile privind încărcarea
autovehiculului(Y Pagina 85).
Sub suprafaţa scaunului a banchetei spate se
află un compartiment de depozitare.
Rabatare suprafaţă scaun(Y Pagina 84).

Urechi de fixare pe suprafaţa de
încărcare

Urechi de fixare fixe
Ţineţi cont de indicaţiile cu privire la încărca-
rea autovehiculului (Y Pagina 85).
Informaţii cu privire la mijloacele de transport
adecvate, mijloacele de fixare şi accesoriile
potrivite obţineţi de la un atelier de service de
specialitate autorizat.
La fixarea mărfii de urechile de fixare este
interzis ca sarcina de tracţiune să depăşească
150 daN.

: Urechi de fixare fixe

Urechi de fixare glisante

G AVERTIZARE
Dacă urechile de fixare nu sunt montate
corect, acestea se pot decala sau se pot
rupe în cazul unor mişcări bruşte de modifi-
care a direcţiei, în cazul unor manevre de
frânare sau în cazul unui accident. Obiec-
tele, bagajele sau încărcătura pot astfel alu-
neca, se pot răsturna sau se pot antrena în
mişcare de proiectare şi pot lovi ocupanţii
autovehiculului sau alţi participanţi la trafic.
Există pericol de vătămare!
Înainte de utilizarea lor, asiguraţi întot-
deauna faptul că urechile de fixare sunt
montate corect şi că nu se pot decala.

ţineţi cont de indicaţiile privind încărcarea
autovehiculului(Y Pagina 85).
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Ţineţi cont suplimentar de următoarele note:
RLa fixarea mărfii de urechile de fixare este

interzisă depăşirea unui unghi de 45° între
marfă şi urechile de fixare.
RLa fixarea mărfii de urechile de fixare este

interzis ca sarcina de tracţiune să
depăşească 150 daN.

Informaţii cu privire la mijloacele de transport
adecvate, mijloacele de fixare şi accesoriile
potrivite obţineţi de la un atelier de service de
specialitate autorizat.

Montarea urechilor de fixare 
X Îmbinarea filetată : se roteşte spre stânga

şi se desface complet.
X Urechea de fixare se introduce în şina de

ghidare răsucită cu 90°.
X Urechea de fixare se roteşte cu 90° spre

dreapta.
X Împingeţi urechea de fixare în apropierea

mărfii.
Nodurile de pe partea inferioară a urechilor
de fixare trebuie să fie aşezate complet în
crestăturile şinei de ghidare.

X Îmbinarea filetată : se roteşte spre
dreapta şi se strânge.

Împingerea urechilor de fixare
X Îmbinarea filetată : se roteşte spre stânga

şi se desface complet.
X Împingeţi urechea de fixare în apropierea

mărfii.
Nodurile de pe partea inferioară a urechilor
de fixare trebuie să fie aşezate complet în
crestăturile şinei de ghidare.

X Îmbinarea filetată : se roteşte spre
dreapta şi se strânge.

Demontarea urechilor de fixare
X Îmbinarea filetată : se roteşte spre stânga

şi se desface complet.
X Urechea de fixare se roteşte cu 90° spre

stânga.
X Scoateţi urechea de fixare din şina de ghi-

dare.

Scrumieră şi brichetă

Utilizarea scrumierei

X Introducerea scrumierei: scoateţi covora-
şul de cauciuc din spaţiul de depozitare.

X Împingeţi scrumiera ; cu o uşoară pre-
siune în adâncitura scundă din consola cen-
trală, până când aceasta este poziţionată
ferm.

X Deschiderea scrumierei: ridicaţi capa-
cul : scrumierei prin apăsare.

X Scoaterea scrumierei: apăsaţi scru-
miera ; uşor înspre faţă şi scoateţi-o
trăgând-o în sus.

Utilizarea brichetei

G AVERTISMENT
V-aţi putea arde dacă atingeţi elementul de
încălzire fierbinte sau priza brichetei.
În plus, materialele inflamabile se pot
aprinde dacă:
Rbricheta fierbinte cade
Run copil ţine bricheta fierbinte lângă

obiecte, de exemplu
Există un risc de incendiu şi rănire.
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Ţineţi întotdeauna bricheta numai de bază.
Asiguraţi-vă întotdeauna că bricheta nu se
află la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi niciodată
copiii nesupravegheaţi în autovehicul.

X Apăsaţi pe brichetă :. dacă spirala lumi-
nează, bricheta sare înapoi.

i Pentru brichetă utilizaţi numai mufa
prevăzută în acest sens.

Prize

Utilizarea prizei de 12 V din consola
centrală

Cerinţe
RConectaţi doar aparate cu maxim

180 de waţi (15 A).
X Ridicaţi capacul : prizei de 12 V şi introdu-

ceţi ştecărul aparatului.

Utilizarea prizei de 12 V de sub
cotieră

! şDacă utilizaţi simultan prizele de 12 V de
sub cotieră şi din spate, asiguraţi-vă că nu

depăşiţi un consum de curent maxim de
180 W. Altminteri suprasolicitaţi siguranţa.

Cerinţe
RConectaţi doar aparate cu maxim

180 de waţi (15 A).
X Trageţi de : la deblocare şi basculaţi capa-

cul cotierelor în sus.
X Ridicaţi capacul ; prizei de 12 V şi introdu-

ceţi ştecărul aparatului.

Utilizarea prizei din spate de 12 V
! şDacă utilizaţi simultan prizele de 12 V de

sub cotieră şi din spate, asiguraţi-vă că nu
depăşiţi un consum de curent maxim de
180 W. Altminteri suprasolicitaţi siguranţa.

Cerinţe
RConectaţi doar aparate cu maxim

180 de waţi (15 A).
X Ridicaţi capacul : prizei de 12 V şi introdu-

ceţi ştecărul aparatului.
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Utilizare priză de 12 V pe suprafaţă
încărcare

! Accesoriile sunt alimentate cu energie
electrică prin intermediul prizei chiar şi
atunci când contactul este luat.Dacă doriţi
să alimentaţi accesoriile pentru mai mult
timp, lăsaţi motorul să funcţioneze pentru o
perioadă mai mare de timp.Astfel, puteţi
menţine nivelul de încărcare a bateriei. În
cazul în care parcaţi autovehiculul pentru o
perioadă mai lungă de timp, întrerupeţi ali-
mentarea de la priză a accesoriilor.
În caz contrar, bateria se poate descărca.În
consecinţă, motorul nu mai poate fi pornit.

Cerinţe
RConectaţi doar aparate cu maxim

240 de waţi(20 A).
RUtilizaţi această priză numai cu motorul în

funcţiune pentru a evita descărcarea bate-
riei de pornire.

X Ridicaţi capacul : prizei de 12 V şi introdu-
ceţi ştecărul aparatului.

Montarea şi demontarea covoraşelor

G AVERTISMENT
Obiectele din spaţiul pedalier al şoferului pot
împiedica cursa pedalei sau bloca o pedală
călcată. Acest lucru periclitează siguranţa
funcţionării şi în trafic a vehiculului. Pericol
de accidente!
Depozitaţi toate obiectele în vehicul în sigu-
ranţă, pentru ca acestea să nu poată ajunge
în spaţiul pedalier al şoferului. Fixaţi întot-
deauna covoraşele conform indicaţiilor, pen-
tru a asigura în permanenţă suficient spaţiu

liber pentru pedale. Nu utilizaţi covoraşe
desprinse şi nu aşezaţi mai multe covoraşe
suprapuse.

X Montare: apăsaţi butonul de comandă :
de pe suport ;.

X Demontare: trageţi covoraşul de pe
suport ;.
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Iluminat exterior

Comutarea luminilor în cazul excur-
siilor în străinătate

Autovehicule cu faruri cu LED-uri statice:
nu este necesară o comutare a farurilor. Cerin-
ţele legale sunt îndeplinite şi în ţările în care
se circulă pe partea cealaltă a străzii.
Autovehicule cu faruri cu halogen: adresaţi-
vă unui atelier de service de specialitate auto-
rizat.

Sistemele de iluminat şi răspunderea
dumneavoastră

Sistemele diferite de iluminat ale autovehiculu-
lui sunt doar mijloace auxiliare. Răspunderea
pentru iluminarea corectă a autovehiculului
conform condiţiilor de lumină şi de vizibilitate
existente, prevederilor legale, precum şi situa-
ţiilor de trafic se află la şoferul autovehiculului.

Comutator de lumină

Utilizarea comutatorului de lumină

1 T Lumina de poziţie, iluminat plăcuţă
de înmatriculare şi panou de instrumente

2 Ã Lumină de mers automată, coman-
dată de senzorul de lumină

3 L Fază scurtă sau fază lungă
?

 Aprinderea sau stingerea luminii
de ceaţă din spate şi a luminii de ceaţă

Opriţi întotdeauna autovehiculul dumnea-
voastră conform reglementărilor legale în sigu-
ranţă şi cu suficientă iluminare.
Utilizarea luminii de poziţie timp de mai multe
ore solicită acumulatorul.

Lumină de mers automată
Lumina de poziţie, faza scurtă şi lumina de
rulare pe timp de zi sunt aprinse automat în
funcţie de starea cuplării, rularea motorului şi
luminozitatea mediului înconjurător.

G AVERTISMENT
Când comutatorul de lumini este setat la
Ã, farurile pentru fază scurtă ar putea să
nu fie aprinse automat dacă este ceaţă,
zăpadă sau în cazul altor condiţii meteo de
restricţionare a vizibilităţii cum ar fi burniţa.
Există un risc de accident.
În asemenea situaţii, rotiţi comutatorul de
lumini în poziţia L.

Lumina de mers automată este numai un mij-
loc auxiliar. Dumneavoastră vă revine respon-
sabilitatea pentru iluminatul autovehiculului.

Aprinderea şi stingerea luminii de
ceaţă/luminii de ceaţă din spate
Premise:
RComutatorul de lumini se află în poziția

L, T sau Ã.
X Aprinderea luminii de ceață: apăsați o

dată tasta .
X Aprinderea luminii de ceață și a luminii 

de ceață din spate: apăsați de două ori

tasta .
X Stingerea luminii de ceață din spate:

apăsați de trei ori tasta .
X Stingerea luminii de ceață: apăsați de

patru ori tasta .
sau
X Mențineți apăsată timp de aproximativ trei

secunde tasta .
Respectați reglementările specifice țării res-
pective cu privire la utilizarea luminii de ceață
și a luminii de ceață din spate.
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Reglare distanţă faruri (numai autove-
hicule cu faruri cu halogen)
Cu regulatorul distanţei farurilor, adaptaţi
conul de lumină al farurilor stării de încărcare
a autovehiculului dumneavoastră.

u Scaunul şoferului şi al însoţitorului sunt
ocupate

1 Scaunul şoferului, scaunul însoţitorului şi
scaunele din spate sunt ocupate

2 Scaunul şoferului, scaunul însoţitorului şi
scaunele din spate sunt ocupate, supra-
faţa de încărcare este încărcată

3 Scaunul şoferului şi al însoţitorului sunt
ocupate şi utilizarea sarcinii maxime
admise pe puntea din spate

X Rotiţi regulatorul distanţei farurilor în poziţia
care corespunde stării de încărcare a auto-
vehiculului.

Utilizarea comutatorului combinat
de lumini

: Fază lungă
; Lumină de semnalizare pe dreapta
= Claxon optic
? Lumină de semnalizare pe stânga

Cerinşe
RFaza scurtă este activată.
X Activarea fazei lungi: aprindeşi faza scurtă

(Y Pagina 93).
X Împingeşi comutatorul combinat în direcşia

săgeşii : dincolo de punctul de presiune.
Indicatorul de control pentru faza lungă se
aprinde.

X Dezactivarea fazei lungi: trageşi înapoi
comutatorul combinat, în pozişia inişială.

X Semnalizare scurtă: împingeşi scurt comu-
tatorul combinat, până la punctul de pre-
siune, în sensul săgeşii ; sau ?.
Lumina de semnalizare respectivă clipeşte
de trei ori.

X Semnalizare pe termen lung: împingeşi
comutatorul combinat dincolo punctul de
presiune în sensul săgeşii ; sau ?.

Pornire şi oprire instalaţie avertizare
intermitentă

X Apăsaţi tasta :.
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Activarea şi dezactivarea iluminatu-
lui suprafeţei de încărcare

X Apăsaţi tasta :.
Când este aprinsă lampa martor ;, ilumina-
tul suprafeţei de încărcare este activat.

i Iluminatul suprafeţei de încărcare poate fi
activat numai când aprinderea este decu-
plată, pentru că deplasarea cu iluminatul
suprafeţei de încărcare pornit nu este per-
misă.

i Pentru protejarea bateriei de pornire, ilu-
minatul suprafeţei de încărcare şi lampa
martor ; se dezactivează automat după
cca. 30 minute.

Setarea iluminatului habitaclului

Unitate de comandă pe plafon în faţă

: aprinderea/stingerea luminii de citit din
stânga

; aprinderea/stingerea iluminării habitaclu-
lui din faţă

= iluminarea consolei

? activarea/dezactivarea comenzii automate
a iluminării habitaclului

A aprinderea/stingerea luminii de citit din
dreapta

Iluminat habitaclu spate

1 aprinderea iluminării habitaclului din spate
(ON)

2 stingerea iluminării habitaclului din spate
(OFF)

3 activarea/dezactivarea comenzii automate
a iluminării habitaclului din spate (DOOR)

Schimbarea sursei de lumină

Indicaţii cu privire la înlocuirea sur-
selor de lumină

G AVERTIZARE
Becurile, lămpile şi conectorii se pot încălzi
foarte tare în timpul funcţionării. La înlocui-
rea unui bec, componentele acestuia pot
produce arsuri. Pericol de rănire!
Înainte de a înlocui becul, lăsaţi componen-
tele să se răcească.

! Aveţi întotdeauna grijă la fixarea becurilor.
Ţineţi cont de următoarele note:
RNu utilizaţi nicio sursă de lumină care a

căzut sau al cărui glob de sticlă prezintă zgâ-
rieturi. Sursa de lumină poate exploda.
RFolosiţi sursele de lumină numai în lămpi

închise, construite în acest scop. Folosiţi
numai becuri de schimb de acelaşi tip şi
pentru tensiunea prevăzută.
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RPetele de pe balonul de sticlă reduc durata
de viaţă a becului. Nu prindeţi globul de
sticlă cu mâinile goale. Dacă este necesar,
curăţaţi balonul de sticlă cu alcool sau spirt
când este rece şi apoi ştergeţi-l cu o cârpă
care nu lasă scame.
RProtejaţi sursele de lumină împotriva umi-

dităţii şi nu le aduceţi în contact cu lichide.

Privire de ansamblu asupra tipurilor
de surse de lumină

Următoarele surse de lumină se pot înlocui.

Autovehiculele cu faruri cu halogen
: Fază lungă/fază scurtă: H7 55 W

Lumină de semnalizare: WY21W 21 W
Lumină de poziţie: WY21/5W 21 W

; Lumină habitaclu: 12V8WAL 8 W
= Iluminat acces: HT D6 3,4 W

Autovehiculele cu faruri cu halogen
: Lumină în spate: P21/5W 5 W

Lumină de marşarier: W21W 21 W
Lumină de frână: P21/5W 21 W
Lumină de semnalizare (spate):
WY21W 21 W

Lumină de ceaţă în spate: H21W 21 W
; Lumină pentru numărul de înmatriculare:

W5W 5 W

Autovehiculele cu faruri cu LED
: Lumină de marşarier: W21W 21 W

Lumină de semnalizare: WY21W 21 W
; Lumină pentru numărul de înmatriculare:

W5W 5 W

Schimbarea surselor de lumină din
faţă

Înlocuirea surselor de lumină ale faru-
lui cu halogen

: Fază lungă
; Fază scurtă
= Lumină de poziţie
? Lumină de semnalizare
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: Capac carcasă fază scurtă/lumină de pozi-
ţie

; Capac carcasă fază lungă/lumină de sem-
nalizare

Cerinţe
RFază lungă/fază scurtă: sursă de lumină tip

H7 55 W
RLumină de poziţie: sursă de lumină tip

WY21/5W 21 W
RLumină de semnalizare: sursă de lumină tip

WY21W 21 W
RInstalaţia de iluminat este dezactivată.
RCapota motorului este deschisă

(Y Pagina 226).
X Rotiţi capacul respectiv al carcasei :

sau ; înspre stânga şi scoateţi-l.
X Fază lungă/fază scurtă: Rotiţi fasungul

spre stânga şi scoateţi-l.
X Lumină de semnalizare/lumină de pozi-

ţie: Strângând de clemele fasungului, scoa-
teţi fasungul.

X Trageţi din fasung sursa de lumină.
X Introduceţi în fasung noua sursă de lumină,

în aşa fel încât soclul lămpii să fie complet
în contact cu fundul fasungului.

X Fază lungă/fază scurtă: Introduceţi fasun-
gul şi rotiţi-l spre dreapta.

X Lumină de semnalizare/lumină de pozi-
ţie: Introduceţi fasungul.

X Aşezaţi capacul carcasei şi rotiţi spre
dreapta.

Schimbarea sursei de lumină a luminii
de semnalizare (far cu LED-uri)
Cerinţe
RLumină de semnalizare: sursă de lumină tip

WY21W 21 W
RInstalaţia de iluminat este dezactivată.

X Pentru schimbarea sursei de lumină de la
farul din stânga, rotiţi volanul spre dreapta
până la opritor. Pentru schimbarea sursei de
lumină de la farul din dreapta, rotiţi volanul
spre stânga până la opritor.
Atunci spaţiul liber din faţa capacului din
pasajul de roată este mai mare.

X Îndepărtaţi şuruburile :.
X Îndepărtaţi şuruburile ;.
X Scoateţi cu atenţie capacul din ornamentul

pasajului roţii cu o sculă corespunzătoare.
X Pătrundeţi în ornamentul pasajului roţii sub

capac.
X Rotiţi capacul = spre stânga şi scoateţi-l.
X Scoateţi afară fasungul din suport ?.
X Trageţi din fasung sursa de lumină.
X Introduceţi în fasung noua sursă de lumină,

în aşa fel încât soclul lămpii să fie complet
în contact cu fundul fasungului.
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X În cursul acestei acţiuni nu atingeţi balonul
de sticlă cu degetele goale.

X Introduceţi fasungul în suport ?.
X Aşezaţi capacul = şi rotiţi-l spre dreapta.
X Fixaţi prin apăsare cu atenţie capacul în

ornamentul pasajului roţii.
X Strângeţi şuruburile :.
X Strângeţi şuruburile ;.

Înlocuirea sursei de lumină a lămpii la
coborâre

Cerinţe
RSursă de lumină tip HT D6 3,4 W
RInstalaţia de iluminat este dezactivată.

i Lampa de coborâre se află pe partea inte-
rioară a uşilor şoferului şi însoţitorului.

X Deschideţi uşa respectivă.
X Scoateţi capacul :.
X Trageţi din fasung sursa de lumină.
X Introduceţi în fasung noua sursă de lumină,

în aşa fel încât soclul lămpii să fie complet
în contact cu fundul fasungului.

X Introduceţi şi fixaţi prin apăsare capacul.

Înlocuirea sursei de lumină a luminii
din habitaclu

Cerinţe
RSursă de lumină tip 12V8WAL 8 W
RInstalaţia de iluminat este dezactivată.
X Introduceţi o sculă adecvată în fanta = din-

tre capac : şi comutator ;. Totodată aco-
periţi vârful sculei cu o lavetă, pentru a
împiedica deteriorările.

X Ridicaţi capacul : cu atenţie.
X Apăsaţi uşor suportul din faţă ? în direcţia

săgeţii.
X Scoateţi sursa de lumină A din fasung

trăgând-o în sus, oblic.
X Introduceţi noua sursă de lumină mai întâi în

suportul din spate B.
X Eliberaţi suportul din faţă ?.
X Introduceţi şi fixaţi prin apăsare capacul :.
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Schimbaţi sursa de lumină din spate

Înlocuirea surselor de lumină ale
lămpilor din spate

: Lumină spate/lumină de frână (autovehi-
cule cu faruri cu halogen)

; Lumină de semnalizare
= Lampă de marşarier
? Lumină de ceaţă spate (autovehicule cu

faruri cu halogen)

Cerinţe
RLumină de semnalizare: sursă de lumină tip

WY21 21 W
RLumină marşarier: sursă de lumină tip

W21W 21 W
RLumină de frână/lumină spate: sursă de

lumină tip P21/5W 21 W/5 W
RLumină de ceaţă spate: sursă de lumină tip

H21W 21 W
RInstalaţia de iluminat este dezactivată.
X Deşurubaţi şuruburile :.
X Îndepărtaţi cu atenţie lampa din spate.
X Scoateţi ştecherul din suportul de lămpi al

lămpii spate.
X Deşurubaţi înspre stânga şi trageţi din

suportul de lămpi fasungul respectiv.

X Rotiţi sursa de lumină corespunzătoare cu o
presiune redusă spre stânga şi trageţi-o din
fasung.

X Introduceţi în fasung noua sursă de lumină
şi rotiţi-o spre dreapta.

X Introduceţi fasungul în suportul de lămpi şi
rotiţi-l înspre dreapta.

X Împingeţi ştecărul în suportul de lămpi al
lămpii din spate.

X Împingeţi lampa din spate pe autovehicul.
X Strângeţi şuruburile :.

Înlocuirea sursei de lumină a luminii
numărului de înmatriculare

Cerinşe
RSursă de lumină tip W5W 5 W
RInstalaşia de iluminat este dezactivată.
X Introduceşi mâna în orificiul de lângă lumina

numărului de înmatriculare :, de jos în sus.
X Rotişi fasungul spre stânga şi scoateşi-l.
X Trageşi din fasung sursa de lumină.
X Introduceşi în fasung noua sursă de lumină,

în aşa fel încât soclul lămpii să fie complet
în contact cu fundul fasungului.

X Introduceşi fasungul şi rotişi-l spre dreapta.

Ştergătoare şi instalaţie de spălat
geamul

Pornirea şi oprirea ştergătoarelor de
parbriz

! Nu permiteţi funcţionarea pe uscat a
ştergătoarelor de parbriz, în caz contrar
acestea se pot deteriora. În plus, praful care
s-a acumulat pe parbrizul uscat poate pro-
voca zgârierea acestuia în timpul ştergerii.
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Dacă este necesară pornirea ştergătoarelor
pe vreme uscată, acestea trebuie să funcţio-
neze concomitent cu sistemul de spălare a
parbrizului.

! Ştergere intermitentă cu senzor de ploaie:
din cauza efectelor optice şi a murdăririi
parbrizului pe vreme uscată, este posibil ca
ştergătoarele de parbriz să se activeze nein-
tenţionat. Este posibil ca astfel să se dete-
rioreze lamele ştergătoarelor de parbriz sau
să se zgârie parbrizul.
Din acest motiv, trebuie să dezactivaţi întot-
deauna ştergătoarele de parbriz pe vreme
uscată.

1 $ Ştergătoare de parbriz oprite
2 Ä Ştergere intermitentă normală
3 Å Ştergere intermitentă deasă
4 ° Ştergere continuă lentă
5 ¯ Ştergere continuă rapidă
: î apăsaţi scurt: ştergere o dată

(ştergător în poziţia 1)/apăsaţi lung:
ştergere cu lichid de parbriz

Schimbarea lamelelor ştergătoarelor
de parbriz

G AVERTIZARE
Dacă ştergătoarele de parbriz se pun în miş-
care la înlocuirea lamelelor ştergătoarelor,
puteţi să vă blocaţi de braţul ştergătorului.
Există pericol de rănire!
Decuplaţi întotdeauna ştergătoarele de par-
briz şi luaţi întotdeauna contactul, înainte de
a înlocui lamelele ştergătoarelor.

! Nu deschideţi niciodată capota dacă un
braţ de ştergător de parbriz a fost extins şi
îndepărtat de parbriz.

Nu readuceţi niciodată un braţ de ştergător
de parbriz fără lamă înapoi pe parbriz.
Ţineţi ferm braţul ştergătorului de parbriz
când schimbaţi lama ştergătorului. Dacă eli-
beraţi braţul ştergătorului de parbriz fără
lama ştergătorului şi acesta cade pe parbriz,
parbrizul poate fi deteriorat în urma forţei
impactului.
Mercedes-Benz vă recomandă să schimbaţi
lamele ştergătoarelor la un atelier de specia-
litate autorizat.

! Atingeţi lama ştergătorului numai pe braţul
ştergătorului. În caz contrar, aţi putea dete-
riora lama ştergătorului.

Rabatarea braţului ştergătorului
X Îndepărtaţi braţele ştergătoarelor de pe par-

briz.

Demontarea lamelelor ştergătoarelor
X Menţineţi apăsat ştiftul de siguranţă : şi

trageţi jos lamela ştergătorului în direcţia
indicată de săgeată ;.

Montarea lamelelor ştergătoarelor
X Împingeţi noua lamelă : în direcţia indicată

de săgeată ; în braţul ştergătorului =,
până când se fixează.
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Oglinzi

Utilizarea oglinzilor exterioare

G AVERTIZARE
Puteţi pierde controlul vehiculului în timpul
mersului
RReglaţi scaunul şoferului, volanul sau

oglinda
RPuneţi centura de siguranţă.
Există pericol de accident!
Înainte de a porni motorul reglaţi scaunul,
volanul sau oglinda şi cuplaţi centura de
siguranţă.

G AVERTIZARE
Oglinda exterioară micşorează imaginile.
Obiectele vizibile sunt mai aproape decât
par. De aceea, distanţa până la vehiculele
care se deplasează în spate poate fi apre-
ciată incorect, de ex. la schimbarea benzii
de mers. Pericol de accidente!
Verificaţi întotdeauna distanţa reală până la
vehiculele care se deplasează în spate prin
întoarcerea capului.

! Rabataţi doar electric în interior sau exte-
rior oglinda exterioară electrică. Dacă raba-
taţi manual oglinzile exterioare, le puteţi
deteriora şi acestea nu se mai blochează
corect.
Aveţi grijă, în special înaintea spălării auto-
vehiculului într-o spălătorie auto, ca oglinzile
exterioare să fie rabatate în interior. În caz
contrar, periile de spălare le pot rabata în
interior cu forţa şi le pot deteriora.

Rabatarea înspre interior/exterior a oglin-
zilor exterioare
X Rabatarea înspre interior: apăsaţi

tasta ?.
X Rabatarea înspre exterior: apăsaţi tasta
=.

X Autovehicule cu oglinzi exterioare care 
nu pot fi rabatate electric înspre interior:
împingeţi cu mâna oglinda exterioară în
poziţia dorită.

Reglarea oglinzilor exterioare
X Selectaţi prin intermediul comutatorului :

oglinda exterioară de pe partea dreaptă R
sau oglinda exterioară de pe partea stângă
L.

X Setaţi prin intermediul tastei ; poziţia
oglinzii exterioare selectate.

Rabatarea înspre interior a oglinzilor raba-
tate înspre exterior
X Autovehicule cu oglinzi exterioare care 

nu pot fi rabatate electric înspre interior:
împingeţi cu mâna oglinda exterioară în
poziţia dorită.

X Autovehicule cu oglinzi exterioare care 
pot fi rabatate electric înspre interior:
menţineţi apăsată tasta =.
Veţi auzi un clic, urmat de un sunet de
lovire. Oglinda exterioară se mişcă în poziţia
corectă.

Oglindă interioară cu funcţie de
antiorbire automată

G AVERTIZARE
Dacă se sparge sticla unei oglinzi antiorbire
automată se poate scurge lichid electrolit.
Lichidul electrolit dăunează sănătăţii şi pro-
voacă iritaţii. Acesta nu are voie să intre în
contact cu pielea, ochii, organe respiratorii
sau îmbrăcăminte sau să fie înghiţit. Există
pericol de rănire!
Dacă aţi intrat în contact cu lichidul electro-
lit ţineţi cont de următoarele:
RSpălaţi urgent lichidul electrolit de pe

piele cu apă.
RSpălaţi urgent lichidul electrolit din ochi

bine cu apă curată şi limpede.
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RClătiţi urgent gura dacă lichidul electrolit
a fost înghiţit. Nu provocaţi vărsături.
RDacă lichidul electrolit a intrat în contact

cu pielea sau ochii sau a fost înghiţit,
cereţi imediat îngrijiri medicale.
RSchimbaţi imediat hainele murdărite cu

lichid electrolit.
RDacă apar reacţii alergice, cereţi imediat

îngrijiri medicale.

Dacă această funcţie este activată, oglinda
interioară se întunecă automat atunci când
lumina farurilor atinge oglinda interioară.
Oglinda interioară nu se întunecă în următoa-
rele situaţii:
Rmotorul este oprit
Rtreapta de marşarier este cuplată
Riluminatul habitaclului este aprinsă.
Funcţia este activată automat împreună cu
cuplarea contactului. În plus, puteţi activa sau
dezactiva manual funcţia.

Activarea sau dezactivarea funcţiei de anti-
orbire automate
X Activare: apăsaţi lung tasta ;.

Indicatorul de control : se aprinde.
X Dezactivare: apăsaţi lung tasta ;.

Lampa martor : se stinge.

Întunecarea manuală a oglinzii inte-
rioare

X Basculaţi maneta pentru faza scurtă :
înainte sau înapoi.

Afişarea busolei în oglinda interioară

În oglinda interioară va fi afişată direcţia de
mers :.
X Activarea sau dezactivarea afişajului 

busolei: apăsaţi scurt tasta ;.
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Calibrare busolă oglindă interioară

Dacă nu este calibrată busola sau dacă este afectată prin influenţele exterioare, nu se afişează
direcţia de mers actuală în oglinda interioară. Afişajul : prezintă atunci C.
i Clădirile mari, podurile, cablurile de electricitate sau antenele de emisie puternice şi obiec-

tele metalice de pe sau din interiorul autovehiculului pot afecta afişajul busolei.
Pentru calibrarea corectă a busolei respectaţi punctele următoare:
RCăutaţi un loc potrivit în care să puteţi parcurge un cerc complet.
RCalibraţi busola în aer liber, off-road şi nu în apropierea construcţiilor de oţel şi a liniilor de

înaltă tensiune.
ROpriţi consumatorii electrici, ca de ex. climatizarea, ştergătoarele sau încălzirea lunetei.
X Pornirea manuală a calibrării busolei: Ţineţi apăsată tasta ; unsprezece secunde.

Afişajul : prezintă C.
X Parcurgeţi cu autovehiculul trei cercuri complete la o viteză de sub 8 km/h.

În oglindă se afişează busola dacă s-a efectuat cu succes calibrarea.
i Busola este calibrată automat pe durata unei curse normale dacă a detectat trei cercuri com-

plete.
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Diferenţa dintre polul nord magnetic şi cel geografic poate cauza erori la afişajul busolei. Pentru
a evita aceasta se poate seta o zonă pentru busolă.
X Setarea zonei: ţineţi apăsată tasta ; pentru şase secunde.

Afişajul : prezintă numărul zonei setate actual.
X Apăsaţi repetat tasta ; până când se setează zona dorită.

După câteva secunde apare afişajul busolei.

Operarea parasolarelor

X Orbire din faţă: rabataţi în jos parasola-
rul :.

X Orbire din lateral: rabataţi parasolarul :
spre lateral.

X Oglindă cosmetică în parasolar: Capacul
oglinzii ; se rabatează în sus.
Se aprinde iluminarea oglinzii.

104 Operarea parasolarelor
Lu

m
in

ă 
şi

 v
izi

bi
lit

at
e



Sisteme de climatizare

Privire de ansamblu asupra instalaţiei de climatizare manuală

: Rotire: pornirea/oprirea climatizării
Apăsare: activarea/dezactivarea funcţiei A/C

; Reglarea cantităţii de aer
= Reglarea distribuţiei aerului
? Reglarea temperaturii
A Pornirea/oprirea modului de recirculare a aerului
B Pornire/oprire încălzire în lunetă şi în oglinzi
C Aerisire şi degivrarea parbrizului

Privire de ansamblu asupra instalaţiei de climatizare automată

: Aerisire şi degivrarea parbrizului
; Activarea/dezactivarea reglării automate a climatizării
= Reglarea temperaturii
? Temperatură setată pe partea stângă
A Cantitate de aer setată
B Distribuţie de aer setată
C Temperatură setată pe partea dreaptă
D Reglarea temperaturii (nefuncţională, când este activată sincronizarea)
E Pornirea/oprirea sincronizării
F Activarea regimului de funcţionare cu aer proaspăt
G Activarea modului de recirculare aer
H Activarea/dezactivarea funcţiei A/C
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I Reglarea distribuţiei aerului
J Reglarea cantităţii de aer
K Pornirea/oprirea climatizării
L Pornire/oprire încălzire în lunetă şi în oglinzi

Utilizarea sistemelor de climatizare

Activarea şi dezactivarea climatizării
Instalație de climatizare manuală
X Activare: reglați cantitatea de aer prin dis-

pozitivul de reglare A/C pe prima treaptă
sau mai sus.

X Dezactivare: reglați cantitatea de aer prin
dispozitivul de reglare A/C pe treapta OFF.

Instalație de climatizare
X Activare sau dezactivare: apăsați tasta

^.

i Geamurile se pot aburi mai repede cu cli-
matizarea oprită . Opriți climatizarea doar
pentru un timp scurt.

Poziţia distribuţiei de aer
Simbolurile arată, prun care duze este direcţio-
nat aerul:
P Duze centrale şi laterale
S Duze centrale şi laterale şi gura de ven-

tilaţie în spaţiul pentru picioare
O Gura de ventilaţie în spaţiul pentru

picioare
a Duze de dezgheţare şi gura de ventilaţie

în spaţiul pentru picioare

Activarea şi dezactivarea funcţiei
A/C

Funcţia A/C-climatizează şi usucă aerul din
habitaclul autovehiculului.
X Activare: Apăsaţi tasta A/C.

Luminează lampa martor.
X Dezactivare: Apăsaţi din nou tasta A/C.

Indicatorul de control se stinge.
Dezactivare funcţie A/C doar pentru scurt
timp. Altfel geamurile se pot aburii mai repede.

Pe partea inferioară a autovehiculului poate
apărea apă de condens în timpul regimului de
răcire. Acesta nu este un semn pentru un
defect.

Îndepărtarea aburului de pe geam
X Apăsaţi tasta C.
X Dacă geamurile continuă să se aburească:

apăsaţi tasta z.

Activarea/dezactivarea modului de
recirculare a aerului

Instalaţie de climatizare manuală
X Activare sau dezactivare: apăsaţi tasta
g.
Când este aprinsă lampa martor, aerul din
habitaclu este recirculat.

Instalaţie de climatizare
X Activare: apăsaţi tasta g.

Luminează lampa martor. Aerul din habita-
clu este recirculat.

X Dezactivare: apăsaţi tasta C.

i La activarea modului de recirculare al
aerului, geamurile se pot aburii mai repede.
Activaţi doar scurt modul de recirculare al
aerului.

Reglare automată climatizare (insta-
laţie automată climatizare)

În modul automat temperatura setată este
reglată prin circulaţia aerului şi ţinută con-
stantă.
X Apăsaţi tasta C.
X Comutare pe operare manuală: apăsaţi

tasta J sau Ä.
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Activare şi dezactivare sincronizare
(instalaţie automată climatizare)
X Activare: apăsaţi tasta DUAL.

Lampa martor se stinge. Reglarea tempera-
turii efectuată la regulatorul de temperatură
din stânga se preia automat pentru partea
dreaptă.
Regulatorul de temperatură de pe partea
dreaptă este atunci nefuncţional.

X Dezactivare: apăsaţi din nou tasta DUAL.
Luminează lampa martor. Temperatura pen-
tru partea stângă şi dreaptă se poate regla
separat, prin intermediul regulatorului de
temperatură din stânga şi dreapta.

Activarea şi dezactivarea încălzirii
lunetei şi a oglinzilor

Dacă oglinda exterioară poate fi încălzită,
încălzirea oglinzii se activează şi dezactivează
odată cu încălzirea lunetei.
Activarea încălzirii:
X Rotiţi cheia în contact în poziţia 2.
X Apăsaţi tasta ¤.

Lampa martor din tastă este aprinsă.
i Încălzirea se dezactivează automat după

cca. 15 minute. Lampa martor din tastă se
stinge.

Decuplarea manuală a încălzirii:
X Apăsaţi din nou tasta ¤.

Lampa martor din tastă se stinge.

Duze de ventilaţie

Reglarea duzelor de ventilaţie din
faţă

G AVERTIZARE
Din duzele de ventilare poate ieşi aer foarte
fierbinte sau foarte rece. Ca urmare, în ime-
diate apropiere a duzelor de ventilare se pot
produce arsuri sau îngheţarea pielii. Perico-
lul de leziuni!
Asiguraţi-vă că toţi pasagerii vehiculului se
găsesc la o distanţă sigură faţă de duzele de
ventilare. Dacă este necesar dirijaţi curentul

de aer spre o altă zonă a habitaclului vehicu-
lului

Exemplu duze de ventilaţie
X Deschidere: rotiţi crucea rotativă : spre

stânga, până la capăt.
X Închidere: rotiţi crucea rotativă : spre

dreapta, până la capăt.
X Reglarea direcţiei aerului: prindeţi duza de

ventilaţie de mijloc: şi direcţionaţi-o în
sus, jos, stânga sau dreapta.

Reglarea duzelor de ventilaţie din
spate

G AVERTIZARE
Din duzele de ventilare poate ieşi aer foarte
fierbinte sau foarte rece. Ca urmare, în ime-
diate apropiere a duzelor de ventilare se pot
produce arsuri sau îngheţarea pielii. Perico-
lul de leziuni!
Asiguraţi-vă că toţi pasagerii vehiculului se
găsesc la o distanţă sigură faţă de duzele de
ventilare. Dacă este necesar dirijaţi curentul
de aer spre o altă zonă a habitaclului vehicu-
lului
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X Închidere sau deschidere: rotiţi dispoziti-
vul de reglare ; în sus sau în jos.

X Reglare direcţie aer: prindeţi dispozitivul
de reglare de mijloc : şi direcţionaţi-l în
sus, jos, stânga sau dreapta.
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Deplasarea

Butonul Start-Stop şi poziţii ale cheii

G AVERTIZARE
Copiii lăsaţi nesupravegheaţi în autovehicul
Rpot deschide uşile şi pot pune astfel în

pericol alte persoane sau participanţi la
trafic.
Rpot coborî şi pot fi prinşi în trafic.
Rpot utiliza echipările autovehiculului şi, de

ex., se pot agăţa de acestea.
În plus, copiii pot pune autovehiculul în miş-
care în timp ce, de ex.:
Reliberează frâna de parcare.
Rmodifică poziţia cutiei de viteze.
Rporniţi autovehiculul.
Există pericol de accident şi de rănire!
Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în
vehicul.
La părăsirea autovehiculului luaţi întot-
deauna cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi
autovehiculul.
Nu păstraţi cheia la îndemâna copiilor.

G PERICOL
Motoarele cu ardere internă emit gaze arse
toxice, ca de ex. monoxid de carbon. Inspira-
rea acestor gaze arse este dăunătoare
sănătăţii şi duce la intoxicaţii. Există un risc
de accident fatal. De aceea, nu lăsaţi nicio-
dată motorul să funcţioneze în încăperi
închise, fără ventilaţie suficientă.

G AVERTISMENT
Materialele inflamabile introduse prin
influenţă de mediu sau de animale se pot
aprinde dacă intră în contact cu sistemul de
evacuare sau cu piese ale motorului care se
încălzesc. Există risc de incendiu.
Efectuaţi verificări cu regularitate pentru a
vă asigura că nu există niciun material infla-
mabil străin în compartimentul motorului
sau în sistemul de evacuare.

Butonul Start-Stop
Cerinţe
RCheia se află în autovehicul iar bateria cheii

nu este descărcată.
X Pornirea alimentării cu tensiune: apăsaţi

o dată tasta :.
X Cuplarea contactului: apăsaţi de două ori

tasta :.
Indicatorul de control din tabloul de bord se
aprinde.
Dacă nu porniţi autovehiculului în interval de
zece minute, contactul va fi oprit din nou.

X Oprirea alimentării cu tensiune şi a con-
tactului: apăsaţi de trei ori tasta :.

Poziţiile cheii

g Introducerea/scoaterea cheii, blocarea
volanului

1 Alimentare cu tensiune pentru câţiva con-
sumatori

2 Cuplarea aprinderii, alimentarea cu ten-
siune pentru toţi consumatorii şi poziţia de
mers

3 Pornire
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Pornirea autovehiculului

Pornirea autovehiculului cu butonul
Start-Stop

Cerinţe
RCheia se află în autovehicul iar bateria cheii

nu este descărcată.
X Autovehicule cu cutie de viteze manuală:

apăsaţi pedala de ambreiaj.
X Autovehicule cu cutie de viteze auto-

mată: cuplaţi cutia de viteze pe poziţia j
sau i.

X Acţionaţi pedala de frână şi apăsaţi odată
tasta :.

Pornirea autovehiculului cu cheie
! nu apăsaţi pedala de acceleraţie când por-

niţi.
X Autovehicule cu cutie de viteze manuală:

apăsaţi pedala de ambreiaj.
X Autovehicule cu cutie de viteze auto-

mată: cuplaţi cutia de viteze pe poziţia j
sau i.

X Rotiţi cheia în contact în poziţia 2.
Indicatorul de control pentru preîncălzire
% din tabloul de bord se aprinde scurt.

X Când indicatorul de control pentru pre-
încălzire % este stins, rotiţi cheia în con-
tact în poziţia 3 şi eliberaţi-o de îndată ce
motorul a pornit.

Informaţii cu privire la asistarea la
pornirea în pantă

Asistarea la pornirea în pantă ţine autovehicu-
lul în următoarele condiţii la pornirea din
pantă:
RAutovehicule cu cutie de viteze manuală:

este cuplată o viteză.
RAutovehicule cu cutie de viteze auto-

mată: cutia de viteze este pe poziţia h sau
k.
RFrâna de parcare este eliberată.

G AVERTISMENT
După scurt timp, asistentul la pornire în
rampă nu mai menţine autovehiculul pe loc
iar acesta se poate deplasa involuntar.
Există pericol de accident şi de rănire!
De aceea, mutaţi repede piciorul de pe
pedala de frână pe cea de acceleraţie. Nu
încercaţi niciodată să părăsiţi autovehiculul,
atunci când acesta este ţinut pe loc de asis-
tentul de pornire în rampă.

Indicaţii privind rodajul
Ocrotiţi motorul în timpul primilor 1.600 km:
RRulaţi cu viteză şi turaţie schimbătoare.
RCuplaţi următoarea viteză superioară cel târ-

ziu când acul turometrului a ajuns până la
Ô faţă de zona roşie.
REvitaţi sarcini ridicate precum accelerarea la

maxim.
RCreşteţi turaţia continuu abia după 1600 km

şi acceleraţi autovehiculul la viteza maximă.
RVehicule cu cutie de viteze automată:

- Autovehicule cu motor OM642: Condu-
ceţi în programul de rulare C sau E .

- Pentru a frâna nu schimbaţi cu mâna îna-
poi.

- Nu utilizaţi Kickdown.
Asta este valabil şi atunci când motorul sau
componente ale grupului motopropulsor au
fost înlocuite.
Ţineţi cont de următoarele indicaţii suplimen-
tare privind rodajul:
RInstalaţia de senzori a unor sisteme de

rulare şi de siguranţă în rulare se reglează
automat în timpul unei anumite distanţe par-
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curse după livrarea vehiculului sau după
efectuarea lucrărilor de reparaţie. Eficienţa
completă a sistemului este atinsă abia după
terminarea acestui procedeu de învăţare.
RPlăcuţe de frână, discuri de frână şi anve-

lope noi sau schimbate, au abia după câteva
sute de kilometrii un efect optim de frânare
sau de aderenţă. Compensaţi eficacitatea
de frânare redusă prin apăsarea mai puter-
nică a pedalei de frână.
RNu vă deplasaţi cu remorca în primii

800 km.

Indicaţii cu privire la rulare

G AVERTIZARE
Obiectele din spaţiul pedalier pentru şofer
pot limita cursa pedalei sau pot bloca o
pedală apăsată. Acest lucru periclitează
siguranţa în funcţionare şi în trafic a autove-
hiculului. Există pericol de accident!
Depozitaţi toate obiectele în autovehicul în
mod sigur, pentru ca acestea să nu poată
ajunge în spaţiul pedalier al şoferului. În
cazul covoraşelor şi mochetelor, asiguraţi o
fixare aderentă şi un spaţiu liber suficient al
pedalelor. Nu aşezaţi covoraşele sau covoa-
rele unul deasupra celuilalt.

G AVERTISMENT
O încălţăminte necorespunzătoare poate
împiedica utilizarea corectă a pedalelor, de
ex.:
Rpantofi cu tălpi groase
Rpantofi cu toc înalt
Rpapuci de casă
Există un pericol de accident.
Purtaţi o încălţăminte adecvată pentru a asi-
gura utilizarea corectă a pedalelor.

G AVERTISMENT
Dacă decuplaţi contactul în timpul conduce-
rii, funcţiile referitoare la siguranţă sunt dis-
ponibile cu limitări sau nu sunt disponibile
deloc. Acest lucru ar putea afecta, de exem-
plu servodirecţia şi efectul de amplificare a

frânei. Manevrarea şi frânarea vor necesita
un efort considerabil mai mare. Există un
pericol de accident.
Nu decuplaţi contactul în timpul conducerii.

G PERICOL
Motoarele cu ardere internă emit gaze arse
toxice, ca de ex. monoxid de carbon. Inspira-
rea acestor gaze arse este dăunătoare
sănătăţii şi duce la intoxicaţii. Există un risc
de accident fatal. De aceea, nu lăsaţi nicio-
dată motorul să funcţioneze în încăperi
închise, fără ventilaţie suficientă.

G PERICOL
Dacă ţeava de eşapament este blocată sau
nu este posibilă ventilarea adecvată, gaze
toxice precum monoxidul de carbon (CO) ar
putea pătrunde în autovehicul. Lucrurile stau
astfel de ex. când autovehiculul rămâne imo-
bilizat în zăpadă. Există un risc de accident
fatal.
Dacă trebuie să ţineţi motorul în funcţiune,
menţineţi ţeava de eşapament şi zona din
jurul autovehiculului libere de zăpadă. Pen-
tru a asigura o cantitate adecvată de aer
proaspăt, deschideţi un geam de pe partea
autovehiculului care nu este orientată către
vânt.

G AVERTISMENT
Sistemul de frânare se poate supraîncălzi
dacă lăsaţi piciorul pe pedala de frână în
timpul conducerii. Aceasta măreşte distanţa
de frânare şi poate duce chiar la defectarea
sistemului de frânare. Există un pericol de
accident.
Nu utilizaţi niciodată pedala de frână pe post
de rezemătoare de picior. Nu apăsaţi simul-
tan pedala de frână şi pedala de acceleraţie
în timpul conducerii.

! Apăsarea constantă a pedalei de frână
duce la uzura excesivă şi prematură a
plăcuţelor de frână.
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! Încălziţi rapid motorul. Utilizaţi întreaga
putere a motorului doar după atingerea tem-
peraturii de funcţionare.
Dacă porniţi pe teren alunecos, pe cât posi-
bil nu lăsaţi roţile de antrenare să se învârtă.
În caz contrar puteţi avaria grupul motopro-
pulsor.

! Dacă autovehiculul este utilizat preponde-
rent pe distanţe scurte, pot apărea defi-
cienţe în procesul de curăţare a filtrului de
particule diesel. Prin urmare, în uleiul de
motor se poate acumula carburant, ceea ce
poate avea ca efect defectarea motorului.

! În timpul regenerării se evacuează gaze
arse foarte fierbinţi din ţeava finală de gaze
arse. Păstraţi o distanţă minimă de 1 m faţă
de alte obiecte, de ex.: autovehicule par-
cate, pentru a împiedica daune materiale.

În cazul operării predominant pe distanţe
scurte, la fiecare 500 km rulaţi timp de 20 de
minute pe autostradă. Veţi facilita astfel rege-
nerarea filtrului de particule diesel.
Eficacitate de frânare redusă pe străzi unde s-
a împrăştiat sare:
RCalea de frânare se poate mări ca urmare a

unui strat de sare pe discurile şi pe
plăcuţele de frână.
RPăstraţi o distanţă de siguranţă deosebit de

mare faţă de autovehiculul din faţă.
Eliminarea stratului de frână:
RFrânaţi ocazional luând în considerare eveni-

mentele din trafic.
RApăsaţi cu atenţie pedala de frână la termi-

narea şi reînceperea rulării.

Funcţia ECO Start-Stop

Modul de funcţionare a funcţiei ECO
Start-Stop
Doar OM 642:

G AVERTISMENT
Dacă motorul este oprit automat şi ieşiţi din
autovehicul, motorul este repornit automat.
Autovehiculul se poate pune în mişcare.
Există un risc de accident şi rănire.

Dacă doriţi să părăsiţi autovehiculul, decu-
plaţi întotdeauna contactul şi asiguraţi auto-
vehiculul contra punerii în mişcare.

OM 642 și OM 699:

i Opriți întotdeauna motorul și asigurați
vehiculul împotriva pornirii de pe loc, înainte
de a îl părăsi.

Motorul este oprit automat în cazurile
următoare:
ROM699 cu cutie de viteze manuală: cu

autovehiculul oprit cuplați ralantiul i și
ulterior eliberați pedala de ambreiaj.
ROM642 cu cutie de viteze automată:
țineți autovehiculul pe poziția cutiei de viteze
h sau i și apăsați pe pedala de frână.
RToate cerințele din partea autovehiculului

pentru oprirea automată a motorului sunt
îndeplinite.

La staționare, pe Display-ul multifuncțional
apare simbolul è verde.
În următoarele cazuri motorul va fi pornit din
nou automat:
RAutovehicule cu cutie de viteze manuală:

apăsați pedala de ambreiaj.
RAutovehicule cu cutie de viteze manuală:

cuplați în treapta marșarier k.
RAutovehicule cu cutie de viteze auto-

mată: lăsați poziția cutiei de vitezej.
RAutovehicule cu cutie de viteze auto-

mată: cuplați poziția cutiei de viteze h sau
k.
RApăsați pedala de accelerație.
REste necesară o pornire automată a motoru-

lui din partea autovehiculului.

i OM699 cu cutie de viteze automată: în
cazul funcției Start-Stop active, în următoa-
rele cazuri nu are loc pornirea automată a
motorului, iar funcția Start-Stop este finali-
zată:
RDeclanșează centura de siguranță.
RDeschideți ușa șoferului.
În meniul telefonului se afișează Start 
engine manually (Pornirea manuală a
motorului).
Motorul trebuie să fie pornit manual.
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Activarea şi dezactivarea funcţiei ECO
Start-Stop

X Apăsaţi tasta è.
Dacă luminează lampa martor :, funcţia
ECO Start-Stopp este activată.

Comutator DYNAMIC SELECT

Funcţionarea comutatorului DYNA-
MIC SELECT

Cu comutatorul DYNAMIC SELECT alternaţi
pentru cutia de viteze automată între următoa-
rele programe de rulare:
RE (Eco): rulare extrem de optimizată din

punctul de vedere al consumului
RC (Comfort): rulare cu dozare optimă a

pedalei de acceleraţie pe teren neconsoli-
dat, de ex. noroi sau zăpadă
RS (Sport): rulare sportivă
RM (Manual): cuplare manuală
RO (Offroad): rulare pe teren accidentat
În funcţie de programul de rulare, poate fi
setat un mod de tracţiune (Y Pagina 119). Pri-
miţi informaţii suplimentare cu privire la trac-
ţiunea integrală (Y Pagina 117) şi la blocarea
diferenţialului (Y Pagina 120).

Program de rulare Mod de tracţiune
reglabil (autovehi-
cule cu tracţiune
integrală perma-
nentă)

E (Eco) 4MAT

C (Comfort) 4MAT
4H

S (Sport) 4MAT

Program de rulare Mod de tracţiune
reglabil (autovehi-
cule cu tracţiune
integrală perma-
nentă)

M (Manual) 4MAT
4H
4L
Blocarea diferenţia-
lului

O (Offroad) 4H
4L
Blocarea diferenţia-
lului

Când aprinderea este decuplată şi cuplată din
nou, este setat un program de rulare standard.
RÎn modurile de rulare 4MAT şi 4H: Comfort
RÎn modurile de rulare 4H şi 4L: Offroad
În funcţie de programul de rulare, se modifică
următoarele caracteristici ale autovehiculului:
RAcţionare: managementul motorului şi al

cutiei de viteze
Rdisponibilitatea funcţiei ECO Start-Stop.

Operarea comutatorului DYNAMIC
SELECT

X Împingeţi comutatorul DYNAMIC SELECT :
înainte sau înapoi.
Pe display-ul multifuncţional apare progra-
mul de rulare selectat (Y Pagina 149).
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Cutie de viteze manuală

Operarea manetei de cuplare
! Cuplaţi în treapta de marşarier k numai

când autovehiculul staţionează. În caz con-
trar puteţi să deterioraţi cutia de viteze.

i Mercedes-Benz vă recomandă să demarați
pe suprafață plană și în starea neîncărcată
în treapta a 2-a de viteză.

Logică de cuplare
k Treaptă de marșarier
1 – 6 Trepte de mers înainte
i Ralanti
C Inel de tragere pentru treapta de

marșarier
X Apăsați pedala de ambreiaj și cuplați

maneta de cuplare în poziția dorită.

Recomandare de cuplare
Recomandarea treptei de viteză oferă indicii
pentru un mod de rulare economic.

X Dacă în display-ul multifuncţional apare
recomandarea de cuplare :, cuplaţi supe-
rior sau inferior conform recomandării de
cuplare.

Cutie de viteze automată

Comutare manuală cu padelele de
cuplare de pe volan

G AVERTISMENT
În cazul în care cuplaţi într-o treaptă infe-
rioară pe o suprafaţă de drum alunecos în
încercarea de a mări efectul de frânare al
motorului, roţile motrice şi-ar putea pierde
aderenţa. Astfel creşte riscul de derapare şi
accident.
Nu retrogradaţi pentru un efect de frână de
motor suplimentar pe suprafeţe de drum
alunecoase.

! Dacă motorul este oprit, rularea la ralanti
i poate afecta transmisia de putere şi
poate duce la deteriorarea cutiei de viteze.

Condiţia necesară pentru schimbarea manuală
a treptelor de viteză:
RProgramul de rulareM este acti-

vat(Y Pagina 113).
X Schimbarea vitezei într-o treaptă supe-

rioară: Trageţi uşor; padelele de pe volan.
Dacă turaţia motorului este suficientă,
transmisia automată cuplează în următoarea
treaptă de viteză superioară. Atunci când s-a
atins turaţia maximă a motorului a treptei de
viteze cuplate actual şi acceleraţi în conti-
nuare, cutia de viteze automată nu cuplează
automat la o treaptă mai mare de viteză.
Aveţi grijă obligatoriu, ca turaţia motorului
să nu atingă domeniul roşu din turometru.
Ţineţi cont de indicatorul de schimbare a
vitezei într-o treaptă superioară de pe dis-
play-ul multifuncţional(Y Pagina 117).
Atunci când motorul atinge turaţia maximă,
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alimentarea cu carburant este întreruptă şi
astfel se împiedică turarea excesivă a moto-
rului.

X Schimbarea vitezei într-o treaptă infe-
rioară: Trageţi uşor: padelele de pe volan.
Dacă motorul nu depăşeşte turaţia maximă
la cuplarea într-o treaptă inferioară de
viteză, cutia de viteze automată cuplează în
următoarea treaptă inferioară de viteză.

i Atunci când în programul de rulare este
afişat E, C, S sau O al uneia dintre padele de
pe volan, intervalul de schimbare a treptei
de viteză este redus sau
extins(Y Pagina 116).

Utilizarea manetei selector

G AVERTIZARE
Dacă turaţia motorului este mai mare decât
turaţia de ralanti, iar dvs. cuplaţi în poziţia
cutiei de viteze 7 sau C, autovehicu-
lul poate accelera brusc. Există pericol de
accident!
Când cuplaţi în poziţia cutiei de viteze 7
sau C apăsaţi întotdeauna ferm pe
pedala de frână şi nu acceleraţi în acelaşi
timp.

! Dacă turaţia motorului este prea ridicată
sau dacă autovehiculul este în mişcare, nu
cuplaţi cutia de viteze automată direct de pe
h k, de pe k h sau direct pe j. În
caz contrar, cutia de viteze automată se
poate deteriora.

! Dacă motorul este oprit, rularea la ralanti
i poate afecta transmisia de putere şi
poate duce la deteriorarea cutiei de viteze.

j Poziţie pentru parcare cu blocare
parcare

k Treaptă de marşarier
i Ralanti
h Poziţie de mers
: Tastă de cuplare
W/X Cuplare manuală
Autovehicule cu motor OM699
X Schimbare din j în k sau h: Porniţi

motorul.
X Apăsaţi tasta : şi în acelaşi timp acţionaţi

pedala de frână.
X Împingeţi maneta selector în poziţia k sau
h.

X Schimbare din k în j: Apăsaţi tasta :.
X Împingeţi maneta selector în poziţia j.
X Schimbare din i în k: Apăsaţi tasta :.
X Împingeţi maneta selector în poziţia k.
X  Cuplaţi în i sau h: Împingeţi maneta

selector în poziţia i sau h.
Cuplare manuală
X Cuplare manuală într-o treaptă supe-

rioară: Împingeţi maneta selector în lateral
şi în poziţia W.

X Cuplare manuală într-o treaptă infe-
rioară: Împingeţi maneta selector în lateral
şi în poziţia X.

X Finalizare mod de cuplare manuală:
Împingeţi maneta selector în poziţia h.
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j Poziţie pentru parcare cu blocare parcare
k Treaptă de marşarier
i Ralanti
h Poziţie de mers
: Tastă de cuplare
Autovehicule cu motor OM642
X Schimbare din j în k sau h: Porniţi

motorul.
X Apăsaţi tasta : şi în acelaşi timp acţionaţi

pedala de frână.
X Împingeţi maneta selector în poziţia k sau
h.

X Schimbare din k în j: Apăsaţi tasta :.
X Împingeţi maneta selector în poziţia j.
X Schimbare din i în k: Apăsaţi tasta :.
X Împingeţi maneta selector în poziţia k.
X  Cuplaţi în i sau h: Împingeţi maneta

selector în poziţia i sau h.
i Autovehicule cu motor OM642: ţineţi

cont de informaţiile privind schimbarea
manuală a treptelor de viteză cu padelele de
pe volan(Y Pagina 114).

Limitarea domeniului de cuplare

Condiţie obligatorie:
RPoziţia cutiei de viteze h este cuplată.
RUnul dintre programele de rulare E, C, S sau

O este activat (Y Pagina 113).
X Limitarea domeniului de cuplare: trageţi

pentru scurt timp padela de cuplare de pe
volan :.
Transmisia automată cuplează în următoa-
rea treaptă de viteză inferioară, în funcţie de
treapta de viteză actuală. Concomitent se
restricţionează domeniul de cuplare.
Display-ul multifuncţional afişează domeniul
de cuplare reglat. Transmisia automată
cuplează numai până la treapta de viteză
adecvată.

sau
X Menţineţi trasă padela de cuplare de pe

volan :.
Transmisia automată va cupla într-un dome-
niu de cuplare care permite accelerarea şi
decelerarea uşoară. În acest scop, transmi-
sia automată retrogradează cu o treaptă sau
mai multe trepte şi restricţionează domeniul
de cuplare.
Display-ul multifuncţional afişează domeniul
de cuplare reglat. Transmisia automată
cuplează numai până la treapta de viteză
adecvată.
Transmisia automată nu cuplează într-o
treaptă inferioară dacă trageţi de padela
stângă de cuplare de pe volan în timp ce
conduceţi cu viteză mare. Atunci când s-a
atins turaţia maximă a motorului a domeniu-
lui de cuplare restricţionat şi acceleraţi în
continuare, transmisia automată cuplează la
o treaptă mai mare de viteză. Astfel motorul
este protejat contra unei turaţii excesive.

X Extinderea domeniului de cuplare: trageţi
pentru scurt timp padela de cuplare de pe
volan ;.
Display-ul multifuncţional afişează domeniul
de cuplare reglat. Transmisia automată
cuplează numai până la treapta de viteză
adecvată.
Transmisia automată cuplează în următoa-
rea treaptă de viteză superioară, în funcţie
de treapta de viteză actuală. Concomitent
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se măreşte prin aceasta domeniul de
cuplare.

X Deblocarea domeniului de cuplare: menţi-
neţi trasă padela de cuplare de pe volan ;.
În funcţie de treaptă de viteză actuală,
transmisia automată cuplează cu una sau
mai multe trepte superioare de viteză. Con-
comitent este anulată restricţionarea treptei
de viteză şi display-ul indică poziţia cutiei de
viteze h

sau
X Activaţi din nou poziţia cutiei de viteze h.

Recomandare de cuplare
Recomandarea treptei de viteză oferă indicii
pentru un mod de rulare economic.

X Dacă în display-ul multifuncţional apare
recomandarea de cuplare :, cuplaţi supe-
rior conform recomandării de cuplare.

Utilizare Kickdown
Autovehicule cu motor OM642
X Accelerare maximă: Apăsaţi pedala de

acceleraţie până la capăt.
Dacă domeniul de cuplare este limitat şi s-a
atins turaţia maximă a motorului din domeniul
de cuplare limitat, cutia de viteze automate nu
cuplează într-o treaptă superioară de
viteză(Y Pagina 116).
Autovehicule cu motor OM699
X Acceleraţii maxime: apăsaţi pedala de

acceleraţie dincolo de punctul de presiune.
Pentru a proteja motorul împotriva supratura-
ţiei, la turaţia maximă a motorului, cutia de
viteze automată cuplează în următoarea
treaptă.
Autovehicule cu motor OM642 sau OM699
X Când aţi ajuns la viteza dorită, acceleraţi

mai puţin.

Tracţiune integrală

Indicaţii cu privire la tracţiunea inte-
grală

Tracţiunea integrală nu este disponibilă în
toate ţările.
Tracţiunea integrală garantează acţionarea
permanentă a tuturor celor patru roţi şi
îmbunătăţeşte împreună cu ESP® tracţiunea
autovehiculului dvs.
Dacă o roată de antrenare se roteşte în gol din
cauza aderenţei prea reduse la carosabil:
Rla pornire, utilizaţi reglarea tracţiunii inte-

grată în ESP®. Apăsaţi pedala de acceleraţie
atât cât este necesar.
Rîn timpul cursei ridicaţi piciorul încet de pe

pedala de acceleraţie.
În cazul condiţiilor rutiere de iarnă, utilizaţi
anvelope de iarnă (anvelope M+S), eventual cu
lanţuri de zăpadă (Y Pagina 247). Numai ast-
fel atingeţi efectul maxim al tracţiunii inte-
grale.
La cursa în pantă pe teren accidentat, utilizaţi
DSR (Downhill Speed Regulation)
(Y Pagina 129).
Tracţiunea integrală nu poate diminua perico-
lul de accident în cazul unui stil de conducere
neadaptat şi neatent şi nici nu poate anula
limitele fizice. Tracţiunea integrală nu poate
lua în considerare condiţiile străzii şi condiţiile
de vreme, şi nici situaţia în trafic. Tracţiunea
integrală este doar un mijloc auxiliar. Dumnea-
voastră răspundeţi pentru distanţa de sigu-
ranţă, viteză, frânarea la timp şi respectarea
benzii de rulare.
Instrucţiunile următoare se aplică doar în cazul
autovehiculelor cu OM642.

! Testele de funcţionare sau performanţă
trebuie efectuate numai pe un dinamometru
pentru 2 punţi. Înainte de a utiliza autovehi-
culul pe un astfel de dinamometru, vă rugăm
să consultaţi un atelier de service autorizat.
În caz contrar, puteţi avaria trenul de trans-
misie sau sistemul de frânare.

! Nu tractaţi niciodată autovehiculul cu o
punte ridicată. Astfel, puteţi deteriora cutia
de transfer. Deteriorările de acest gen nu
sunt acoperite de garanţia implicită Merce-
des-Benz. Toate roţile trebuie să rămână fie
pe sol, fie să fie complet ridicate. Respectaţi
instrucţiunile de tractare a unui autovehicul

Tracţiune integrală 117

De
pl

as
ar

ea
 ş

i p
ar

ca
re

a

Z



cu toate roţile având contact complet cu
solul.

Informaţiile cu privire la remorcare se găsesc
la „Tractare şi remorcare” (Y Pagina 242).

Privire de ansamblu moduri de tracţiune
Autovehicule cu tracțiune integrală permanentă

Mod de tracțiune Funcționare/utilizare

4MAT Mod de tracțiune pentru regimul normal de
rulare pe drumuri asfaltate

4H (High Range) Mod de tracțiune pentru deplasări pe drumuri
pietroase, nisipoase sau acoperite cu zăpadă

4L (Low Range) Mod de tracțiune pentru deplasări la care este
necesară acționare cu putere maximă la viteză
redusă, de ex., pe rampe abrupte, pe pietriș
sau pe drumuri noroioase
În modul de tracțiune 4L, ESP® se dezacti-
vează. Dacă suplimentar se activează bloca-
rea diferențialului, se dezactivează și ABS.
Pentru autovehicule cu OM642 și norma 
de gaze arse Euro 6c: se poate atinge viteza
max. de deplasare de 50 km/h (reglată elec-
tronic).

Mod de tracțiune Program de rulare reglabil prin interme-
diul comutatorului DYNAMIC SELECT
(Y Pagina 113)

4MAT E (Eco)
C (Comfort)
S (Sport)
M (Manual)

4H (High Range) M (Manual)
O (Offroad)

4L (Low Range) M (Manual)
O (Offroad)
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Autovehicule cu tracțiune integrală cu opțiune de cuplare

Mod de tracțiune Funcționare

2WD Se antrenează numai roțile din spate. Mod de
tracțiune pentru regimul normal de rulare pe
drumuri asfaltate

4H (High Range) Este activată tracțiunea integrală. Mod de
tracțiune pentru deplasări pe drumuri pie-
troase, nisipoase sau acoperite cu zăpadă

4L (Low Range) Este activată tracțiunea integrală. Mod de
tracțiune pentru deplasări la care este nece-
sară acționare cu putere maximă la viteză
redusă, de ex., pe rampe abrupte, pe pietriș
sau pe drumuri noroioase
În modul de tracțiune 4L, ESP® se dezacti-
vează. Dacă suplimentar se activează bloca-
rea diferențialului, se dezactivează și ABS.

Reglare mod tracţiune

Stellung 1 4MAT sau 2WD
Stellung 2 4H
Stellung 3 4L
Tracţiune integrală permanentă: comutare 
între 4MAT şi 4H
Cerinţe
RAutovehiculul se deplasează înspre înainte şi

în linie dreaptă.
X Rotiţi comutatorul din poziţia 1 în poziţia
2 sau din poziţia 2 în poziţia 1.
La comutare, pe Display-ul multifuncţional
clipeşte afişajul regimului de tracţiune selec-
tat 4MAT sau 4H.
Dacă afişajul pentru 4MAT sau 4H este
aprins permanent, este setat regimul de
tracţiune respectiv.

Tracţiune integrală permanentă: comutare 
între 4H şi 4L
Cerinţe
RViteză maximă de mers la comutarea din

poziţia 2 în 3 la deplasarea înspre
înainte: 40 km/h.
RViteză maximă de mers la comutarea din

poziţia 2 în 3 la mersul înapoi: 2 km/h.
RViteză maximă de mers la comutarea din

poziţia 3 în 2 la deplasarea înspre
înainte: 70 km/h.
RViteză maximă de mers la comutarea din

poziţia 3 în 2 la mers înapoi: 20 km/h.
X cuplaţi treapta ralanti i.
X Împingeţi în jos comutatorul şi rotiţi comuta-

torul din poziţia 2 în poziţia 3 sau din
poziţia 3 în poziţia 2.
La comutare, pe Display-ul multifuncţional
clipeşte afişajul regimului de tracţiune selec-
tat 4H sau 4L.
Dacă afişajul pentru 4H sau 4L este aprins
permanent, este setat regimul de tracţiune
respectiv.

X Dacă afişajul pentru 4H sau 4L este aprins
permanent, cuplaţi poziţia cutiei de viteze
h.
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Tracţiune integrală permanentă: afişaje pe 
Display-ul multifuncţional

4MAT

4H

4L

G AVERTIZARE
Dacă pe carosabil consolidat şi aderent acti-
vaţi tracţiunea integrală activabilă, capacita-
tea de manevrare a autovehiculului este
puternic limitată. În special la activarea în
curbe puteţi pierde controlul asupra autove-
hiculului. Există pericol de accident!
Pe carosabil consolidat şi aderent, dezacti-
vaţi imediat tracţiunea integrală activabilă.

! Nu activaţi tracţiunea integrală activabilă
în cazul roţilor de tracţiune care patinează.
În caz contrar puteţi deteriora tracţiunea
integrală activabilă.

Tracţiune integrală activabilă: comutare 
între 2WD şi 4H
Cerinţe
RAutovehiculul se deplasează înspre înainte şi

în linie dreaptă.
RComutare din 2WD în 4H: autovehiculul se

deplasează cu o viteză sub 100 km/h.
X Rotiţi comutatorul din poziţia 1 în poziţia
2 sau din poziţia 2 în poziţia 1.
La comutare, pe Display-ul multifuncţional
clipeşte afişajul regimului de tracţiune selec-
tat 2WD sau 4H.
Dacă afişajul pentru 2WD sau 4H este
aprins permanent, este setat regimul de
tracţiune respectiv.

Tracţiune integrală activabilă: comutare 
între 4H şi 4L
Cerinţe
Rautovehiculul este oprit.
REste cuplată treapta ralanti i.
X Împingeţi în jos comutatorul şi rotiţi comuta-

torul din poziţia 2 în poziţia 3 sau din
poziţia 3 în poziţia 2.
La comutare, pe Display-ul multifuncţional
clipeşte afişajul regimului de tracţiune selec-
tat 4H sau 4L.

Dacă afişajul pentru 4H sau 4L este aprins
permanent, este setat regimul de tracţiune
respectiv.

Tracţiune integrală activabilă: afişaje pe 
Display-ul multifuncţional

2WD

4H

4L

Activarea şi dezactivarea sistemului
de blocare a diferenţialului

Blocarea diferenţialului îmbunătăţeşte capaci-
tatea de tracţiune a autovehiculului.
Autovehiculul dispune de blocarea diferenţialu-
lui pentru puntea din spate. Mecanismul de
blocare a diferenţialului blochează diferenţialul
punţii spate. Diferenţialul punţii spate permite
compararea diferenţialului dintre ambele roţi
în timpul deplasării în curbă.

G AVERTIZARE
Dacă activaţi blocajele diferenţialelor pe
suprafaţa stabilă şi aderentă, capacitatea de
direcţie a vehiculului este limitată puternic.
În special la activarea în curbe, puteţi pierde
controlul asupra vehiculului. Pericol de acci-
dent!
Pe suprafeţe stabile şi aderente dezactivaţi
imediat blocajele diferenţialelor.

G AVERTIZARE
Atunci când blocarea diferenţialului este
activată, ABS şi ESP® sunt dezactivate. Ast-
fel roţile se pot bloca la frânare, iar cursa de
frânare se prelungeşte. Există pericol de
accident!
Când rulaţi pe suprafeţe solide şi aderente,
dezactivaţi neîntârziat blocarea diferenţialu-
lui.

G AVERTIZARE
Dacă apăsaţi tasta Mecanism de blocare
diferenţial, fără îndeplinirea condiţiilor preli-
minare pentru activarea mecanismului de
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blocare a diferenţialului, ESP® este dezacti-
vat. De asemenea, este dezactivată şi asis-
tenţa în cazul stabilizării autovehiculului.
Pericol ridicat de derapaj şi accident!
Reactivaţi ESP® apăsând din nou tasta
Mecanism blocare diferenţial.

! Respectaţi următoarele puncte. În caz con-
trar, puteţi deteriora blocările diferenţialului.
RNu activaţi blocările diferenţialului la roţile

de antrenare care patinează.
RActivaţi blocările diferenţialului numai

când autovehiculul este staţionat sau la
viteză extrem de lentă.
RNu activaţi blocările diferenţialului în timp

ce apăsaţi complet pedala de acceleraţie
şi pedala de frână.
RDeplasaţi-vă lent după activarea blocărilor

diferenţialului. Ghearele blocărilor diferen-
ţialului nu sunt încă fixate complet.
RNu vă deplasaţi cu blocările diferenţialului

activate pe carosabilul nealunecos.
RNu vă deplasaţi cu blocările diferenţialului

activate mai rapid de 50 km/h.
Autovehicule cu motor OM642:

! Testele de funcţionare pot fi efectuate
numai pe un dinamometru cu role pentru
punţi duble. În caz contrar, sistemul de frâ-
nare sau cutia de transfer ar putea fi dete-
riorate. Pentru informaţii suplimentare pri-
vind testele de funcţionare, contactaţi un
atelier de specialitate autorizat.

Activarea blocării diferenţialului
Cerinţe
Rautovehiculul este oprit.
REste selectat modul de tracţiune 4L.

X Apăsaţi tasta :.

Indicatorul  de pe display-ul multi-

funcţional clipeşte. Când indicatorul 
este aprins în permanenţă, blocarea diferen-
ţialului este activată.
Dacă indicatorul nu este aprins, lăsaţi auto-
vehiculul să pornească uşor.

i Dacă apăsaţi tasta :, fără îndeplinirea
condiţiilor preliminare pentru activarea
mecanismului de blocare a diferenţialului,
ESP® este dezactivat. Lampa martor ESP®

å de la nivelul Kombiinstrument lumi-
nează.

Dezactivarea blocării diferenţialului
X Apăsaţi tasta :.

Indicatorul  de pe display-ul multi-
funcţional se stinge.

i Dacă comutaţi din modul de tracţiune 4L
în modul de tracţiune 4H, blocarea diferen-
ţialului se dezactivează automat. Pe display-

ul multifuncţional, indicatorul  cli-
peşte până când dezactivaţi blocarea dife-
renţialului. Atunci când sunt îndeplinite con-
diţiile pentru activarea blocării diferenţialu-
lui, blocarea diferenţialului se activează din
nou.

i ESP® rămâne dezactivat până când este
apăsată din nou tasta :. Lampa martor
ESP® å de la nivelul Kombiinstrument se
stinge.

Alimentare cu combustibil

Alimentarea autovehiculului

G AVERTIZARE
Carburanţii sunt uşor combustibili. În cazul
manipulării necorespunzătoare a carburanţi-
lor, există pericol de incendiu şi explozie!
Evitaţi în mod obligatoriu focul, flăcăra des-
chisă, fumatul şi formarea de scântei.
Înainte de alimentare, opriţi motorul şi, dacă
există, sistemul de încălzire auxiliară.
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G AVERTIZARE
Combustibilii sunt toxici şi dăunători pentru
sănătate. Pericol de rănire!
Evitaţi neapărat contactul combustibilului cu
pielea, ochii sau îmbrăcămintea ori înghiţi-
rea acestuia.
Nu inhalaţi vaporii de combustibil. Ţineţi
copiii la distanţă de combustibili.
Ţineţi uşile şi geamurile laterale închise pe
durata alimentării cu combustibil.
Dacă aţi intrat în contact cu combustibilul,
dumneavoastră sau altă persoană, aveţi în
vedere următoarele puncte:
RSpălaţi imediat combustibilul de pe piele

cu apă şi săpun.
RDacă a pătruns combustibil în ochi, clătiţi

imediat bine ochii cu apă curată. Solicitaţi
imediat ajutorul medicului.
RDacă aţi înghiţit combustibil, solicitaţi

imediat asistenţă medicală. Nu vă induceţi
vărsături.
RSchimbaţi imediat îmbrăcămintea conta-

minată cu combustibil.

G AVERTIZARE
Încărcarea electrostatică poate conduce la
formarea de scântei şi aprinderea vaporilor
de combustibil. Există pericol de incendiu şi
explozie!
Înainte de a deschide capacul rezervorului
sau de a apuca pistolul de alimentare, atin-
geţi caroseria metalică a autovehiculului. O
eventuală încărcare electrostatică prezentă
va fi astfel descărcată.
Nu urcaţi din nou în autovehicul în timpul ali-
mentării cu combustibil. Vă puteţi încărca
electrostatic din nou.

În timpul alimentării nu vă urcaţi în autovehi-
cul. Vă puteţi reîncărca electrostatic.

G AVERTISMENT
Autovehicule cu motor diesel:
Dacă amestecaţi motorina cu benzină, tem-
peratura de aprindere a acestui amestec de
carburant este mai mică decât cea a motori-

nei pure. Când motorul este în funcţiune,
componentele sistemului de evacuare s-ar
putea supraîncălzi în mod neaşteptat. Există
un risc de incendiu.
Nu realimentaţi niciodată cu benzină. Nu
adăugaţi niciodată benzină în motorină.

H Indicaţie privind mediul ambiant
În cazul unei manipulări incorecte a carbu-
ranţilor, există pericole pentru om şi mediul
ambiant. Carburanţii nu trebuie să ajungă în
canalizare, în apele de suprafaţă, în apa frea-
tică sau în sol.

! Combustibilul care nu corespunde calităţii
solicitate poate duce la uzură ridicată, pre-
cum şi la deteriorări ale instalaţiei de com-
bustibil, motorului şi instalaţiei de evacuare
a gazelor arse. Alimentaţi numai cu combus-
tibil recomandat. Pot apărea deteriorări ale
motorului dacă utilizaţi alţi combustibili.

! Nu utilizaţi benzină pentru alimentarea
autovehiculelor cu motor diesel. Nu utilizaţi
motorină pentru alimentarea autovehiculelor
cu motor pe benzină. Chiar şi cantităţile mici
de carburant inadecvat duc la deteriorarea
sistemului de carburant şi a motorului.

! Nu puneţi contactul dacă aţi alimentat din
greşeală cu carburant incorect. În caz con-
trar, carburantul va pătrunde în conductele
de combustibil. Înştiinţaţi un atelier de spe-
cialitate autorizat şi solicitaţi golirea com-
pletă a rezervorului de carburant şi a con-
ductelor de carburant.

! În cazul supraalimentării rezervorului de
carburant, sistemul de alimentare cu carbu-
rant ar putea suferi deteriorări.

! Aveţi grijă să nu vărsaţi niciun pic de car-
burant pe suprafeţele vopsite. În caz con-
trar, puteţi deteriora vopseaua.

! La alimentarea din canistră utilizaţi un fil-
tru. În caz contrar, particulele din canistră
pot înfunda conductele de carburant şi/sau
sistemul de injecţie al carburantului.

Clapeta rezervorului se află pe partea stângă a
autovehiculului.
Respectaţi indicaţiile cu privire la fluidele de
lucru(Y Pagina 262).

122 Alimentare cu combustibil
De

pl
as

ar
ea

 ş
i p

ar
ca

re
a



X Descuiaţi autovehiculul (Y Pagina 69).
X Apăsaţi clapeta rezervorului :.
X Rotiţi înspre stânga şi scoateţi clapeta rezer-

vorului de combustibil ;.
X Împingeţi complet, fixaţi ştuţul de umplere

al pistolului de alimentare în locaşul rezervo-
rului de combustibil şi alimentaţi.

X Umpleţi rezervorul de combustibil numai
până ce pistolul de alimentare se opreşte.

i Autovehicule cu motor diesel: locaşul
rezervorului de combustibil este configurat
pentru alimentarea cu pistoale de motorină.

i Autovehicule cu motor diesel: în cazul
unui rezervor de combustibil gol, alimentaţi
cu cel puţin 5 l de motorină. Dacă autovehi-
culul stă în pantă, atunci cantitatea minimă
necesară poate fi cu mult mai mare.

AdBlue® (numai autovehicule Blue-
TEC)

Indicaţii cu privire la AdBlue®

AdBlue® este o soluţie lichidă de uree pentru
tratarea ulterioară a gazelor arse a motoarelor
diesel.
AdBlue® este
Rnon-toxică
Rfără culoare şi miros
Rneinflamabilă
Frecvenţa alimentării ulterioare cu AdBlue®

variază mult, în funcţie de condiţiile de funcţio-
nare şi de stilul de conducere. O completare a
recipientului de rezervă cu lichid de răcire
AdBlue® poate fi necesară şi între termenele
de service planificate.

i AdBlue® îngheaţă la o temperatură de
aproximativ -11 †. Autovehiculul este dotat
din fabrică cu un sistem de preîncălzire a
soluţiei AdBlue®. Astfel este asigurată func-
ţionarea pe timp de iarnă şi la temperaturi
de sub -11 †.
În cazul în care completaţi cu AdBlue® la
temperaturi de sub -11 †, nivelul de
umplere al AdBlue® poate să nu fie afişat
corect pe Kombiinstrument. Dacă AdBlue®

este îngheţat, conduceţi timp de minimum
20 de minute şi parcaţi autovehiculul pentru
minimum 30 de secunde, pentru ca nivelul
de umplere să fie afişat corect.

! Utilizaţi numai AdBlue®, care să cores-
pundă normei ISO 22241.
Nu amestecaţi AdBlue® cu aditivi şi nu
diluaţi AdBlue® cu apă. În caz contrar se
poate afecta funcţiunea instalaţiei de purifi-
care a gazelor arse şi a componentelor
acesteia.

! Pentru umplerea rezervorului de AdBlue® ,
vehiculul trebuie parcat orizontal. Numai la
un vehicul parcat orizontal se poate umple
rezervorul de AdBlue® conform prevederilor.
Astfel se evită oscilaţiile cantităţii de
umplere.
Umplerea unui vehicul parcat oblic este
interzisă. Există pericolul umplerii excesive.
Astfel pot fi deteriorate componentele insta-
laţiei de purificare a gazelor arse.

! Spălaţi cu apă suprafeţele care au intrat în
contact cu AdBlue® la alimentare sau
îndepărtaţi AdBlue® cu o cârpă umedă şi
apă caldă. Când AdBlue® s-a cristalizat, utili-
zaţi un burete şi apă rece pentru curăţare.
Reziduurile AdBlue® se cristalizează după o
perioadă de timp şi murdăresc suprafeţele
afectate. În plus, componentele electrice
care se află în apropriere pot fi atinse de
AdBlue®.

! AdBlue® nu este un aditiv de carburant şi
nu trebuie adăugat în rezervorul de carbu-
rant. Dacă AdBlue® este adăugat în rezervo-
rul de carburant, acest lucru poate cauza
deteriorarea motorului.

Când deschideţi rezervorul de AdBlue®, pot fi
degajate cantităţi reduse de vapori de amo-
niac.
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Vaporii de amoniac au un miros înţepător şi
irită în special pielea, mucoasele şi ochii. Se
poate ajunge astfel la arsuri ale nasului, farin-
gelui şi ochilor. Sunt posibile accese de tuse
sau lăcrimări ale ochilor.
Nu inhalaţi vaporii de amoniac degajaţi.
Umpleţi rezervorul de AdBlue® numai în zone
bine ventilate.
Evitaţi contactul AdBlue® cu pielea, ochii sau
îmbrăcămintea, sau înghiţirea acestuia. Nu
lăsaţi AdBlue® la îndemâna copiilor.
Dacă dumneavoastră sau alte persoane aţi
intrat în contact cu AdBlue®, respectaţi
următoarele:
RSpălaţi imediat AdBlue® de pe piele cu apă

şi săpun.
RDacă v-a intrat AdBlue® în ochi, spălaţi ime-

diat ochii temeinic cu apă curată. Apelaţi
imediat la asistenţă medicală.
RDacă aţi înghiţit AdBlue®, clătiţi imediat gura

temeinic. Beţi apoi multă apă. Apelaţi ime-
diat la asistenţă medicală.
RSchimbaţi imediat îmbrăcămintea stropită

cu AdBlue®.
Goliţi complet sticlele sau canistrele la umple-
rea rezervorului de AdBlue®, după posibilităţi.
Astfel evitaţi transportul recipientelor începute
în autovehicul.
Aveţi în vedere şi indicaţiile din capitolul
„Fluide de lucru şi cantităţi de umplere”
(Y Pagina 265).

Apelarea indicatorului nivelului de
umplere AdBlue®

Afișarea display-ului instrumente cu afișaj
color

1 Nivelul de umplere AdBlue®

Autovehicule cu OM642: autonomia cu un
nivel de umplere AdBlue® definit depinde
foarte mult de stilul de conducere și de
condițiile de funcționare. Drept urmare, previ-
ziunile privind autonomia pe baza autonomiilor
anterioare sunt nesigure.
Calculatorul de bord:
X+ Service (Service)
X Selectați și confirmați AdBlue.

Se afișează nivelul de umplere AdBlue®.

Completare cu AdBlue®

AdBlue® este disponibil în numeroase ben-
zinării sau într-un atelier de service de speciali-
tate ca şi canistră pentru completare AdBlue®

sau sticlă de completare AdBlue®. Recipientul
AdBlue® poate fi umplut şi cu pistolul de ali-
mentare AdBlue®.
Cerinţe
RPe display-ul multifuncţional, următoarele

mesaje vă pot solicita completarea cu
AdBlue®:
- Refill AdBlue See Owner’s Manual

(Refill AdBlue See Owner’s Manual (Com-
pletați AdBlue. Consultați manualul utiliza-
torului)) Rezervorul AdBlue® este consu-
mat până la rezervă.

- Autovehicule cu motor OM699: 
Refill AdBlue No start in ... km
(Refill AdBlue No start in km ...) Puteţi
parcurge cu autovehiculul doar distanţa
indicată. Completaţi cât se poate de
repede cu AdBlue®.

- Autovehicule cu motor OM699: 
Refill AdBlue Eng. start not pos‐
sible (Refill AdBlue Eng. start not possi-
ble) Rezerva AdBlue® a fost consumată.
Nu mai este posibilă o altă pornire a
motorului.

- Autovehicule cu motor OM642: 
Refill AdBlue Emer. oper. in ... 
km See Owner's Manual (Completaţi
AdBlue Funcţionare de urgenţă în km ...)
Puteţi parcurge cu autovehiculul doar dis-
tanţa indicată. Completaţi cât se poate de
repede cu AdBlue®.

- Autovehicule cu motor OM642: Emer. 
oper.: 20km/h No start in: ... km 
See Owner's Manual (Funcţionare de
urgenţă: 20km/h Pornire imposibilă în:
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km ...) Rezerva AdBlue® a fost consu-
mată. Mai puteţi parcurge numai 50 km
cu maxim 20 km/h.

Clapeta rezervorului de AdBlue® se află pe par-
tea dreaptă a autovehiculului.

Deschiderea capacului rezervorului de 
AdBlue®

X Descuiaţi autovehiculul (Y Pagina 69).
X Apăsaţi clapeta rezervorului pentru

AdBlue® ;.
X Rabataţi clapeta rezervorului pentru

AdBlue® ;.
X Rotiţi înspre stânga şi scoateţi capacul

rezervorului de AdBlue® :.
Procesul de alimentare cu canistra de com-
pletare AdBlue®

X Înşurubaţi capacul canistrei de completare
cu AdBlue®.

X Înşurubaţi cu mâna furtunul de unic sens pe
orificiul canistrei de completare cu AdBlue®.

X Introduceţi furtunul de unic sens în ştuţul de
umplere al autovehiculului şi completaţi cu
AdBlue®.
Însă nu umpleţi în exces rezervorul de
AdBlue®. Dacă dă pe afară AdBlue®, nu con-
tinuaţi procesul de alimentare.

X Deşurubaţi furtunul de umplere al canistrei
de completare AdBlue®.

X Închideţi canistra de completare cu AdBlue®

cu capacul de închidere.
X Depozitaţi canistrele de completare AdBlue®

parţial golite şi furtunul de completare sau
eliminaţi ca deşeuri canistrele de comple-
tare AdBlue® golite şi furtunul de comple-
tare în mod ecologic.

Procesul de alimentare cu pistolul de ali-
mentare al unei coloane de alimentare 
AdBlue®

X Introduceţi pistolul de alimentare în ştuţul
de umplere al autovehiculului şi completaţi
cu AdBlue®.

X Dacă la completare se opreşte automat pis-
tolul de alimentare, nu continuaţi procesul
de alimentare.
Rezervorul de AdBlue® este complet umplut.

Proces de alimentare cu un recipient de 
completare cu AdBlue®

X Deşurubaţi capacul flaconului de completare
AdBlue®.

X Poziţionaţi şi rotiţi cu mâna, înspre dreapta,
recipientul de completare cu AdBlue® pe
ştuţul de umplere.

X Apăsaţi puternic flaconul de completare
AdBlue® în direcţia ştuţului de umplere.
Rezervorul de AdBlue® va fi umplut. Acest
proces poate dura până la un minut.
Dacă eliberaţi flaconul de completare
AdBlue® , se opreşte procesul de umplere.
Flaconul de completare cu AdBlue® se
poate îndepărta în stare parţial golită.

X Eliberaţi flaconul de completare AdBlue®.
X Rotiţi flaconul de completare AdBlue® spre

stânga şi scoateţi-l.
X Închideţi flaconul de completare AdBlue®.
i Evitaţi transportarea pe termen lung în

autovehicul a recipientelor de completare cu
AdBlue®.

Închiderea capacului rezervorului de 
AdBlue®

X După umplerea recipientului de AdBlue®

aşezaţi capacul rezervorului de AdBlue® :
pe ştuţul de umplere şi rotiţi înspre dreapta.

X Rotiţi capacul rezervorului AdBlue® : până
la fixarea acestuia, iar inscripţia
„AdBlue®“ este lizibilă şi orizontală.
Numai în acest fel este corect închis ştuţul
de umplere.

X Închideţi clapeta rezervorului pentru
AdBlue® ;.
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Parcare

Oprirea autovehiculului

G AVERTISMENT
Dacă materiale inflamabile, de exemplu
frunze, iarbă sau ramuri, intră în contact cu
componente fierbinţi ale instalaţiei de gaze
arse, aceste materiale se pot aprinde. Există
pericol de incendiu!
Parcaţi vehiculul în aşa fel, încât materialele
inflamabile să nu intre în contact cu compo-
nentele fierbinţi ale vehiculului. În special nu
parcaţi pe câmpii uscate sau pe câmpuri de
pe care s-au recoltat culturile.

G AVERTIZARE
Copiii lăsaţi nesupravegheaţi în autovehicul
Rpot deschide uşile şi pot pune astfel în

pericol alte persoane sau participanţi la
trafic.
Rpot coborî şi pot fi prinşi în trafic.
Rpot utiliza echipările autovehiculului şi, de

ex., se pot agăţa de acestea.
În plus, copiii pot pune autovehiculul în miş-
care în timp ce, de ex.:
Reliberează frâna de parcare.
Rmodifică poziţia cutiei de viteze.
Rporniţi autovehiculul.
Există pericol de accident şi de rănire!
Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în
vehicul.
La părăsirea autovehiculului luaţi întot-
deauna cheia cu dumneavoastră şi încuiaţi
autovehiculul.
Nu păstraţi cheia la îndemâna copiilor.

G AVERTISMENT
Transmisia automată cuplează în poziţia
neutră N când opriţi motorul. Autovehicul s-
ar putea pune în mişcare. Există un pericol
de accident.
După oprirea motorului, cuplaţi întotdeauna
în poziţia de parcare P. Acţionaţi frâna de

parcare pentru a nu permite autovehiculului
parcat să se pună în mişcare.

! Când temperatura lichidului de răcire
creşte foarte mult, de ex. după deplasare în
amonte, înainte de oprire lăsaţi motorul să
se răcească încă cca două minute în timpul
turaţiei la ralanti.
Temperatura lichidului de răcire se poate
normaliza din nou.

! Asiguraţi întotdeauna în mod corect auto-
vehiculul contra punerii sale în mişcare. În
caz contrar, autovehiculul sau trenul de
transmisie al acestuia ar putea suferi dete-
riorări.

! Scoateţi întotdeauna cheia din contact
atunci când autovehiculul este parcat, pen-
tru a preveni descărcarea bateriei.

X În pante sau înclinaţii rotiţi roţile din faţă în
direcţia bordurii.

X Autovehicule cu cutie de viteze manuală:
cuplaţi treapta 1 sau treapta marşarier k.

X Autovehicule cu cutie de viteze auto-
mată: cuplaţi poziţia cutiei de viteze j.

X Acţionaţi frâna de parcare.
X Autovehicule cu buton Start-Stop: apăsaţi

doar odată tasta Start-Stop.
X Autovehicule cu contact: rotiţi cheia în

contact pe poziţia g şi scoateţi-o.

Efectuarea unei frânări de urgenţă
În situaţii excepţionale, în cazul defectării frâ-
nei de serviciu, puteţi executa o frânare de
urgenţă cu ajutorul frânei de parcare. Calea
frânării este mai lungă.
X Trageţi în timpul rulării mânerul frânei de

parcare.

Scoaterea din funcţiune a autovehi-
culului

Dacă scoateţi din funcţiune autovehiculul timp
de mai mult de patru săptămâni, acumulatorul
se poate defecta prin descărcarea puternică.
X Deconectaţi acumulatorul.
sau
X Conectaţi acumulatorul la un generator.
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Țineţi neapărat cont de indicaţiile cu privire
la încărcarea acumulatorului
(Y Pagina 240).

Informaţii cu privire la dispozitivele de menţi-
nere a încărcării puteţi obţine de la un atelier
de service de specialitate autorizat.
Dacă autovehiculul va fi staţionat pentru mai
mult de şase săptămâni, se pot produce daune
de staţionare.
Informaţii cu privire la staţionarea autovehicu-
lului primiţi într-un atelier de service de specia-
litate autorizat.

Sisteme de rulare şi sisteme de sigu-
ranţă la rulare

Sistemele de rulare şi responsabilita-
tea dumneavoastră

Autovehiculul dumneavoastră dispune de sis-
teme de rulare care vă asistă în timpul rulării,
parcării şi manevrării. Sistemele de rulare sunt
mijloace auxiliare şi nu vă exonerează de res-
ponsabilitate. Urmăriţi întotdeauna situaţia din
trafic şi interveniţi, dacă este necesar. Respec-
taţi limitele utilizării în siguranţă.
Funcţionarea sistemelor de rulare poate fi
afectată din cauza încărcării autovehiculului şi
regimului cu remorcă. Respectaţi indicaţiile din
datele tehnice (Y Pagina 260).

Funcţionarea senzorilor radar
Anumite sisteme de rulare şi de siguranţă la
rulare supraveghează cu senzori radar şi
camere video zona din faţa, din spatele sau de
lângă autovehicul (în funcţie de echiparea
autovehiculului).
În funcţie de echiparea autovehiculului, senzo-
rii radar sunt integraţi în spatele barelor de
protecţie şi/sau în spatele capitonajului radia-
torului. Păstraţi aceste componente libere de
murdărie, gheaţă sau zăpadă topită. Senzorii
nu trebuie să fie mascaţi, de ex., din cauza
suporturilor de biciclete, a mărfii pentru
încărcare proeminente sau a etichetelor auto-
colante reflectorizante radar. După un impact
şi după deteriorarea, după caz, chiar şi invizi-
bilă a barei de protecţie sau a capitonajului
radiatorului, verificaţi funcţionarea senzorilor
radar la un atelier de service de specialitate
autorizat. În acest cazuri este posibil ca siste-

mul de asistenţă a şoferului să nu mai funcţio-
neze corect.

Privire de ansamblu asupra sisteme-
lor de rulare şi asupra sistemelor de
siguranţă la rulare

În această secţiune găsiţi informaţii cu privire
la următoarele sisteme de rulare şi sisteme de
siguranţă la rulare:
RABS (sistemantiblocare)
RAsistent activ la frânare
RBAS (sistemasistenţă la frânare)
RDSR (Downhill Speed Regulation)
REBD (Electronic Brake-force Distribution)
RESP® (Electronic Stability Program)
RTEMPOMAT
RLimitator
RPARKTRONIC
RCameră video pentru marşarier
RCameră video de 360 grade
RAsistent pentru menţinerea benzii de rulare
RAsistent pentru semne de circulaţie

Funcţionare ABS (sistem antiblocare)

G AVERTISMENT
Dacă ABS funcţionează defectuos, roţile se
pot bloca când frânaţi. Caracteristicile de
manevrabilitate şi de frânare ar putea fi grav
afectate. În plus, sunt dezactivate şi alte sis-
teme de siguranţă la conducere. Există un
pericol sporit de derapare şi de accidente.
Conduceţi cu atenţie. Solicitaţi imediat veri-
ficarea ABS la un atelier de specialitate
autorizat.

ABS reglează presiunea de frânare în situaţii
critice:
Rla frânare, se împiedică blocarea roţilor, de

ex., în cazul unei frânări totale sau în cazul
unei aderenţe insuficiente a anvelopelor
Rla frânare se asigură capacitatea de mane-

vrare a autovehiculului
RABS funcţionează începând cu o viteză de

aproximativ 4-5 km/h.
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Dacă ABS reglează la frânare, este perceptibilă
o pulsaţie în pedala de frână. Pedala de frână
pulsând vă poate indica condiţiile rutiere peri-
culoase şi vă poate aminti un stil de rulare
deosebit de precaut.
Limite de sistem
Dacă există o perturbaţie şi dacă lampa de
avertizare galbenă pentru ABS # este
aprinsă permanent pe tabloul de bord după
pornirea motorului, este posibil ca ABS să fie
afectat sau nefuncţional.

Funcţionarea asistentului activ la
frânare

i Asistentul activ la frânare este activ în per-
manenţă şi nu poate fi oprit.

Asistentul activ la frânare este format din
următoarele componente:
Rfuncţie de avertizare la distanţă asistată

radar
Rfuncţie de avertizare la distanţă asistată de

cameră6

Ramplificare forţă de frânare în funcţie de
situaţie prin asistentul la frânare adaptiv
Rfuncţie de frânare autonomă
Asistentul activ la frânare vă poate ajuta să
minimizaţi pericolul de coliziune cu autovehi-
cule sau pietoni6 şi să reduceţi consecinţele
accidentelor.
În momentul când asistentul activ la frânare
identifică un pericol de coliziune, sunteţi aver-
tizat acustic.
Dacă frânaţi dvs. înşivă într-o situaţie critică
sau dacă acţionaţi frâna în timpul procesului
de frânare autonomă, are loc o amplificare a
forţei de frânare adaptată la situaţie. Aceasta
măreşte presiunea la frână când este necesar,
până la frânarea totală.
În cazul unui pericol de coliziune, asistentul
activ la frânare vă asistă în următoarele dome-
nii de viteze:
Rîn cazul obstacolelor mobile din domeniul de

viteze de la 5 km/h până la 200 km/h
Rîn cazul obstacolelor fixe din domeniul de

viteze de la 5 km/h până la 80 km/h
Rla pietonii cu domenii de viteze între

10 km/h şi 60 km/h6

Dacă nu reacţionaţi la sunetul de avertizare, în
situaţii critice se poate iniţia o frânare auto-
nomă.
Dacă asistentul activ la frânare detectează un
pericol de coliziune şi şoferul nu este activ, se
realizează o frânare autonomă cu reducere
considerabilă a vitezei:
RÎn cazul vitezelor de până la 40 km/h se

realizează o frânare autonomă cu tempori-
zare maximă.
RÎn cazul vitezelor de peste 40 km/h se reali-

zează o frânare parţială autonomă cu o
intensitate de 0,6 g.

În situaţii deosebit de critice, asistentul activ
la frânare poate executa direct o frânare auto-
nomă. În acest caz, sunetul de avertizare este
emis simultan cu frânarea. Suplimentar pe Dis-
play-ul panoului de instrumente se aprinde
lampa de avertizare ·.
Dacă asistentul activ la frânare este avariat,
displayul multifuncţional afişează un mesaj.
Asistentul activ la frânare este denumit „Pre-
Safe“ în mesaj (Y Pagina 276).

G AVERTISMENT
Asistentul activ la frânare nu poate sesiza
întotdeauna cu precizie obiectele sau situa-
ţiile complexe din trafic.
În acest cazuri, asistentul activ la frânare:
Rpoate avertiza sau frâna nejustificat
Rnu poate avertiza
Rnu poate frâna.
Există pericol de accident!
Urmăriţi întotdeauna cu atenţie situaţia din
trafic şi nu vă bazaţi exclusiv pe asistentul
activ la frânare. Fiţi pregătit să frânaţi şi,
după caz, să efectuaţi manevre de evitare.

G AVERTIZARE
Funcţia de avertizare la distanţă nu reacţio-
nează
Rla persoane sau animale
Rla autovehiculele din sens opus
Rla traficul transversal
Rîn curbe

6 În Chile este disponibilă exclusiv avertizarea de distanţă asistată radar. Asistentul activ la frânare nu
include recunoaşterea specială a pietonilor în mărcile denumite.
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Astfel funcţia de avertizare la distanţă nu
poate atenţiona în toate situaţiile critice.
Există risc de accident!
Observaţi cu atenţie situaţia în trafic şi fiţi
pregătit de frânare.
Adaptaţi întotdeauna viteza la condiţiile
actuale din trafic.

G AVERTIZARE
Din cauza şocurilor puternice, de exemplu în
cazul unei coliziuni, orientarea corectă a
senzorilor radar se poate deregla. Acest
lucru afectează funcţionarea asistentului
activ la frânare.
Există pericol de accident!
Observaţi cu atenţie situaţia în trafic şi fiţi
pregătit de frânare.
Solicitaţi verificarea asistentului activ la frâ-
nare la un atelier de service de specialitate
autorizat.

Funcţionare BAS (sistem de asis-
tenţă la frânare)

G AVERTISMENT
Dacă BAS este defect, distanţa de frânare
într-o situaţie de frânare de urgenţă creşte.
Există un pericol de accident.
Într-o situaţie de frânare de urgenţă, apăsaţi
pedala de frână cu toată forţa. ABS-ul pre-
vine blocarea roţilor.

Dacă sistemul BAS este defect se aprinde
lampa de avertizare ÷ când motorul func-
ţionează (Y Pagina 291) şi pe display-ul multi-
funcţional apare un mesaj (Y Pagina 273).
BAS vă asistă în cazul unei situaţii de frânare
de urgenţă, cu o forţă suplimentară de frânare.
În cazul în care călcaţi rapid pe pedala de
frână, se activează BAS:
RBAS amplifică automat presiunea de frânare

a frânei
RBAS poate scurta distanţa de frânare
RABS împiedică în acest context blocarea

roţilor.

Când eliberaţi pedala de frână, frânele funcţio-
nează din nou ca de obicei. BAS este dezacti-
vat.

Funcţionare DSR (Downhill Speed
Regulation)

G AVERTIZARE
Dacă viteza cu care rulaţi şi viteza ţintă sunt
diferite, iar dvs. activaţi DSR pe carosabil
neted, roţile pot pierde aderenţa. Există un
pericol sporit de derapaj şi accident!
Evaluaţi natura suprafeţei de rulare şi aveţi
în vedere diferenţa între viteza cu care rulaţi
şi viteza ţintă, înainte de a activa DSR.

Bei La autovehicule cu tracțiune integrală și cu
motor OM642 sau OM699, puteți activa DSR
pentru asistarea la coborârea pe teren acci-
dentat. Viteza pentru DSR nu se poate regla.
Viteza țintă este în modul de tracțiune 4L
5 km/h, iar în modul de tracțiune 4MAT/4H
8 km/h. În funcție de starea solului și de echi-
parea cu anvelope, DSR nu poate menține
întotdeauna viteza țintă.
DSR nu poate reduce pericolul de accident în
cazul unui stil de conducere neadaptat și nici
nu poate anula acțiunea legilor fizicii. Nu poate
lua în considerare condițiile de carosabil și de
vreme și nici situația din trafic. DSR este
numai un mijloc auxiliar. Responsabilitatea
pentru distanța de siguranță, viteză, frânarea la
timp și menținerea benzii de rulare este a
dumneavoastră. Răspunderea pentru stăpâni-
rea porțiunii de pantă și pentru controlul auto-
vehiculului este întotdeauna a dumneavoastră.

DSR în regim activ/pasiv
DSR trebuie dezactivat la modul de tracțiune
2WD, în caz contrar mesajul pe display Ã
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inoperative (inoperative (nefuncţional))
apare permanent pe displayul multifuncțional
de la Kombiinstrument și emite un sunet de
avertizare.
Dacă DSR se află în modul pasiv, mesajul de
pe display Ã inoperative (inoperative
(nefuncţional)) este afișat permanent pe dis-
playul multifuncțional de la Kombiinstrument,
până când modul activ este atins din nou sau
DSR este dezactivat.
Dacă sunt îndeplinite condițiile privind modul
activ DSR, iar mesajul de pe display Ã
inoperative (inoperative (nefuncţional))
apare în continuare pe displayul multi-
funcțional de la Kombiinstrument, este posibil
să existe o defecțiune la nivelul DSR
(Y Pagina 276).
Autovehicule cu motor OM642: DSR este
activat cu butonul ;. DSR rămâne activ până
când în modul de tracțiune 4L rulați cu mai
mult de 25 km/h sau în modul de tracțiune
4MAT/4H cu mai mult de 35 km/h ori până
când frânați activ. DSR comută ulterior pe regi-
mul pasiv. Dacă rulați din nou cu 25 km/h sau
35 km/h sau mai puțin, DSR este din nou
activ.
Autovehicule cu motor OM699: DSR este
activat cu butonul ;. DSR rămâne activ până
când în modul de tracțiune 4L rulați cu mai
mult de 25 km/h sau în modul de tracțiune 4H
cu mai mult de 35 km/h ori până când frânați
activ. DSR comută ulterior pe regimul pasiv.
Dacă rulați din nou cu 25 km/h sau 35 km/h
sau mai puțin, DSR este din nou activ.
Activare și dezactivare DSR
X Apăsați tasta ;.

Dacă este aprinsă lampa martor :, DSR
este activat.

Funcţionare EBD (Electronic Brake-
force Distribution)

G AVERTISMENT
Dacă EBD s-a defectat, roţile din spate se
pot bloca în continuare, de ex. la frânare
maximă. Astfel creşte pericolul de derapare
şi accident.
Prin urmare, trebuie să vă adaptaţi stilul de
conducere la caracteristicile de manevrabili-
tate diferite. Solicitaţi verificarea sistemului

de frânare la un atelier de specialitate auto-
rizat.

EBD are următoarea funcţie:
Rsupravegherea şi reglarea distribuţiei presiu-

nii de frânare între roţile din faţă şi spate
Rîmbunătăţirea stabilităţii de rulare la frânare,

în special în curbe

PRE-SAFE

Introducere
Sistemele de asistenţă ale şoferului, respectiv
asistentul activ la frânare şi asistentul activ
pentru menţinerea benzii de rulare, iniţiază, în
anumite situaţii de pericol, măsuri preventive
pentru evitarea accidentelor.
Mesajul Display Pre-Safe® cuprinde sistemele
de asistenţă la frânare, respectiv asistentul
activ la frânare şi asistentul activ pentru men-
ţinerea benzii de rulare. În autovehiculul dvs.
nu este montat un sistem Pre-Safe® indepen-
dent.

Indicaţii de siguranţă importante
Deşi autovehiculul dvs. este prevăzut cu sis-
teme de asistenţă a şoferului, nu poate fi
exclus un accident. Adaptaţi-vă stilul de con-
ducere întotdeauna la condiţiile rutiere şi
meteo actuale şi păstraţi distanţa de siguranţă
suficientă. Conduceţi cu atenţie.

Funcţionare
Sistemele existente de asistenţă a şoferului
pot recunoaşte anumite situaţii de rulare cri-
tice şi pot iniţia măsuri preventive pentru evi-
tarea accidentelor. Următoarele măsuri pot fi
iniţiate independent una de cealaltă:
Rla recunoaşterea unui obstacol în faţă, sunt

declanşate mesaje de avertizare acustice şi
optice.
Rîn cazul unui pericol de coliziune, sistemele

de asistenţă a şoferului iniţiază măsuri de
asistare a frânei, inclusiv frânarea autonomă
(Y Pagina 128).
Rla părăsirea benzii de rulare, sunteţi averti-

zaţi prin intermediul vibraţiilor în volan. în
plus, autovehiculul poate fi direcţionat îna-
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poi pe banda de rulare prin intervenţia de
corectare la nivelul frânei (Y Pagina 142).

ESP® (program electronic de stabili-
tate)

Funcţionare ESP® (program electronic
de stabilitate)

G AVERTIZARE
Dacă ESP® este defect, ESP® nu execută o
stabilizare a vehiculului. Există un pericol
sporit de derapare şi de accident!
Conduceţi în continuare cu atenţie. Solicitaţi
verificarea ESP® într-un atelier de service de
specialitate autorizat.

! Nu acţionaţi autovehiculul pe un dinamo-
metru cu role (de ex. pentru testarea perfor-
manţei). Dacă trebuie să acţionaţi autovehi-
culul pe un dinamometru cu role, vă rugăm
să apelaţi, mai întâi, la un atelier de speciali-
tate. În caz contrar, puteţi deteriora trenul
de transmisie sau sistemul de frânare.

ESP® supraveghează şi îmbunătăţeşte stabili-
tatea la rulare şi tracţiunea, în special în
următoarele situaţii:
Rla demararea pe carosabil umed sau alune-

cos
Rla frânare
RAutovehicule cu dispozitiv de remorcare:

în regim cu remorcă, începând de la
60 km/h, dacă ansamblul autovehicul-
remorcă intră în mişcare de pendulare

ESP® poate stabiliza autovehiculul prin inter-
mediul următoarelor intervenţii:
Rse frânează dirijat o roată sau mai multe

roţi.
Rputerea motorului se adaptează în funcţie

de situaţie.
ESP® este dezactivat, dacă lampa de averti-
zare ESP® å de pe tabloul de bord este
aprinsă permanent:
Rnu se mai îmbunătăţeşte stabilitatea la

rulare.
Rroţile motoare pot patina.

RReglarea tracţiunii ETS nu mai este activă.
RAutovehicule cu dispozitiv de remorcare:

stabilizarea ansamblului autovehicul-
remorcă nu mai este activă.

i Şi dacă ESP® este dezactivat, sunteţi în
continuare asistat de către ABS la frânare.

ESP® intervine, dacă lampa de avertizare pen-
tru ESP® ÷ de pe tabloul de bord clipeşte:
Rnu dezactivaţi în niciun caz ESP®.
Rla demarare, călcaţi pedala de acceleraţie

numai atât cât este necesar.
Radaptaţi-vă stilul de rulare la condiţiile

actuale de drum şi trafic.
ESP® poate fi dezactivat în următoarele situa-
ţii, pentru a îmbunătăţi tracţiunea:
Rdacă utilizaţi lanţuri de zăpadă
Rîn zăpadă mare
Rpe nisip sau pietriş

i Patinarea roţilor amplifică tracţiunea prin
intermediul efectului de frezare.

Dacă este selectat modul de tracţiune 4L şi
blocarea diferenţialului este activată, atunci
ESP® este dezactivat.
În acest caz pe tabloul de bord, lămpile de
avertizare ESP® OFF å şi ABS ! sunt
aprinse permanent.
Dacă lampa de avertizare pentru ESP® ÷
este aprinsă permanent, ESP® este indisponi-
bil din cauza unei perturbaţii.
Respectaţi informaţiile care se pot afişa pe
tabloul de bord:
RIndicatoare de avertizare şi de control

(Y Pagina 289)
Rmesajele display (Y Pagina 272)
ETS (sistem electronic de tracţiune)
Reglarea tracţiunii ETS este parte componentă
a ESP®. Dacă ESP® este dezactivat, atunci şi
reglarea tracţiunii ETS este dezactivată.
ETS poate îmbunătăţi tracţiunea autovehiculu-
lui prin intermediul următoarelor intervenţii:
Rdacă roţile motoare patinează, se frânează

individual aceste roţi.
Rse transferă un moment de tracţiune mai

mare la roata sau la roţile motoare.
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Activare şi dezactivare ESP® (program
electronic de stabilitate)

G AVERTISMENT
Dacă dezactivaţi ESP®, ESP® nu mai stabili-
zează autovehiculul. Există un pericol sporit
de derapare şi de accident.
Dezactivaţi ESP® numai în situaţiile descrise
în continuare.

ESP® poate fi dezactivat în următoarele situa-
ţii, pentru a îmbunătăţi tracţiunea:
Rdacă utilizaţi lanţuri de zăpadă
Rîn zăpadă mare
Rpe nisip sau pietriş

X Apăsaţi tasta :.
Dacă pe tabloul de bord este aprinsă perma-
nent lampa de avertizare pentru ESP® OFF
å, ESP® este dezactivat.

Respectaţi informaţiile cu privire la lămpile de
avertizare şi mesajele display, care pot fi afi-
şate pe tabloul de bord.

Funcţii ale stabilizării remorcii ESP®

G AVERTISMENT
În cazul în care condiţiile de drum şi meteo
sunt rele, stabilizarea remorcii nu va putea
preveni devierea combinaţiei autovehicul/
remorcă. Remorcile cu un centru de greu-
tate înalt se pot răsturna înainte ca ESP® să
detecteze tendinţa de răsturnare. Există un
pericol de accident.
Adaptaţi-vă întotdeauna stilul de conducere
la condiţiile rutiere şi meteo predominante.

Stabilizarea remorcii ESP® poate stabiliza
autovehiculul dumneavoastră la deplasarea cu
remorcă, dacă aceasta intră în mişcare de
pendulare şi dacă călcaţi ferm pe frână:
RStabilizarea remorcii ESP® este activă înce-

pând cu o viteză de 60 km/h
Rpendularea uşoară se reduce prin interme-

diul unei intervenţii dirijate şi unilaterale de
frânare
Rîn cazul unei pendulări puternice, se reduce

în plus puterea motorului şi se frânează
toate roţile.

Stabilizarea remorcii ESP® poate fi limitată sau
nefuncţională în anumite circumstanţe:
RRemorca nu este cuplată corect.

TEMPOMAT şi limitator

Funcţionare TEMPOMAT
TEMPOMAT accelerează de la sine autovehicu-
lul pentru a menține o viteză memorată ante-
rior.
TEMPOMAT nu poate reduce pericolul de acci-
dent în cazul unui stil de rulare neadaptat și
nici nu poate anula limitele fizice. Nu poate lua
în considerare condițiile de carosabil și de
vreme, și nici situația din trafic. TEMPOMAT
este doar un mijloc auxiliar. Responsabilitatea
pentru distanța de siguranță, viteză, frânarea la
timp și menținerea benzii de rulare este a
dumneavoastră.
Operați TEMPOMAT cu maneta TEMPOMAT.
Puteți seta orice viteză, începând cu 40 km/h.
Dacă. de ex., accelerați în vederea depășirii,
nu se șterge viteza memorată. Dacă după pro-
cesul de depășire ridicați piciorul de pe pedala
de accelerație, TEMPOMAT asigură revenirea
la viteza memorată.
Limite de sistem
În rampă este posibil ca TEMPOMAT să nu
poată menține viteza setată. Dacă se reduce
rampa, viteza memorată se reglează din nou.
TEMPOMAT nu frânează în pantă. La deplasa-
rea în pantă este posibil ca TEMPOMAT să nu
poată menține viteza setată.
Nu utilizați TEMPOMAT în următoarele situații:
Rîn situații din trafic care necesită modificări

frecvente ale regimului de viteză, de ex., în
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cazul unui trafic intens, pe drumuri cu multe
curbe
Rîn cazul unui carosabil neted sau alunecos

La accelerare, roțile motoare își pot pierde
aderența și autovehiculul poate derapa.
Rîn cazul unei vizibilități reduse

Funcţionarea limitatorului
Limitatorul limitează viteza autovehiculului.
Limitatorul nu poate reduce pericolul de acci-
dent în cazul unui stil de rulare neadaptat şi
nici nu poate anula limitele fizice. Nu poate lua
în considerare condiţiile de carosabil şi de
vreme, şi nici situaţia din trafic. Limitatorul
este doar un mijloc auxiliar. Responsabilitatea
pentru distanţa de siguranţă, viteză, frânarea
la timp şi menţinerea benzii de rulare este a
dumneavoastră.
Operaţi limitatorul variabil prin intermediul
manetei TEMPOMAT. Puteţi seta orice viteză,
începând cu 30 km/h.
Kickdown
Dacă apăsaţi pedala de acceleraţie până la
capăt (kickdown), limitatorul variabil trece în
stare pasivă. Pe display-ul multifuncţional
apare mesajul Limiter passive (Limiter pas-
sive (Limitator pasiv)).
Dacă kickdown-ul este încheiat, limitatorul
variabil se reactivează în următoarele situaţii:
Rviteza de rulare scade sub viteza memorată.
Rse apelează viteza memorată.
Rmemoraţi o viteză nouă.
Limite de sistem
Limitatorul nu frânează în pantă. La deplasări
în pantă, se poate întâmpla ca limitatorul să
depăşească viteza setată. Dacă viteza setată
este depăşită cu mai mult de 10 km/h pentru
mai mult de zece secunde, sunteţi avertizat
acustic şi un mesaj apare pe display-ul multi-
funcţional (Y Pagina 149).

Utilizarea sistemului TEMPOMAT şi a
limitatorului variabil

G AVERTIZARE
Dacă apelaţi viteza memorată şi dacă
aceasta diferă faţă de viteza curentă, auto-
vehiculul accelerează. Dacă nu vă este
cunoscută viteza memorată, autovehiculul

poate accelera neaşteptat. Există pericol de
accident!
Luaţi în considerare situaţia din trafic,
înainte de a apela viteza memorată. Dacă nu
vă este cunoscută viteza memorată, memo-
raţi din nou viteza dorită.

Cerințe
TEMPOMAT
RSistemul TEMPOMAT este selectat.
RESP® este pornit, însă nu trebuie reglat.
RAutovehicule cu motor OM642 sau 

OM699: viteza de rulare este de cel puțin
40 km/h.

Limitator variabil
RAutovehiculul este pornit.
REste selectat limitatorul variabil.

X Comutare între TEMPOMAT și limitatorul
variabil B.
RIndicatorul de control = stins: funcția

TEMPOMAT este selectată.
RIndicatorul de control = aprins: limitato-

rul variabil este selectat.
X La prima pornire a motorului (autovehicule

cu motor pe benzină): salvați viteza actuală
A.

X La prima pornire a motorului (autovehicule
cu motor diesel): salvați viteza
actuală ;, ? sau A.

X Accesați ultima viteză memorată ; sau ?.
X Dezactivați sistemul TEMPOMAT sau limita-

torul variabil :.
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TEMPOMAT
X Apăsați scurt maneta în sus C sau în jos
D.
Viteza memorată devine cu un km/h mai
mare C sau mai mică D.

X Apăsați maneta în sus C sau în jos D până
la punctul de presiune sau dincolo de
acesta.
Viteza memorată este mărită C sau redusă
D în pași de 1 km/h.

X Apăsați maneta în sus C sau în jos D din-
colo de punctul de presiune și mențineți-o
apăsată.
Viteza memorată este mărită C sau redusă
D în pași de 1 km/h cât timp maneta este
ținută apăsată.

Limitator variabil
X Apăsați scurt maneta în sus C sau în jos
D.
Viteza memorată devine cu un km/h mai
mare C sau mai mică D.

X Apăsați maneta în sus C sau în jos D până
la punctul de presiune sau dincolo de
acesta.
Viteza memorată este mărită C sau redusă
D în pași de 5 km/h.

X Apăsați maneta în sus C sau în jos D din-
colo de punctul de presiune și mențineți-o
apăsată.
Viteza memorată este mărită C sau redusă
D în pași de 5 km/h cât timp maneta este
ținută apăsată.

Dacă s-a dezactivat sistemul TEMPOMAT sau
limitatorul variabil, cu ? sau C se apelează
viteza salvată. Cu D se salvează viteza cu
care se rulează la momentul actual.
Când decuplați aprinderea, ultima viteză
memorată este ștearsă.

În următoarele cazuri, sistemul TEMPOMAT se
dezactivează automat:
Rfrânați.
Rtrageți frâna de parcare și lampa mar-

tor ! de pe display-ul panoului de instru-
mente este aprinsă.
RVă deplasați mai lent de 40 km/h (cu motor

OM642, sau OM699 cu norma de gaze arse
Euro 5 sau Euro 6b).
RESP® funcționează.
RESP® sau ABS sunt defecte.
RAutovehicule cu cutie de viteze manuală:

apăsați pedala de ambreiaj mai mult de șase
secunde în timpul cursei..
RAutovehicule cu cutie de viteze manuală:

comutați în ralanti în timpul cursei și eli-
berați pedala de ambreiaj.
RAutovehicule cu cutie de viteze manuală:

cuplați într-o treaptă de viteză prea mare și,
drept urmare, turația motorului scade puter-
nic.
RAutovehicule cu cutie de viteze auto-

mată: comutați în ralanti în timpul cursei
i.

În următoarele cazuri, limitatorul variabil se
dezactivează automat:
RESP® sau ABS sunt defecte.

i Dacă efectuați un Kickdown, limitatorul
activ trece în stare pasivă. După reducerea
vitezei sub viteza memorată, limitatorul
variabil este din nou activ.

Asistent la parcare PARKTRONIC

Funcţii ale asistentului la parcare
PARKTRONIC
Asistentul la parcare PARKTRONIC este o asis-
tenţă la parcare cu ultrasunete. Acesta supra-
veghează zona de proximitate din jurul autove-
hiculului dumneavoastră, cu patru senzori
montaţi în bara de protecţie din faţă şi cu
patru senzori montaţi în bara de protecţie din
spate. Asistentul la parcare PARKTRONIC vă
indică optic şi acustic distanţa dintre autovehi-
culul dumneavoastră şi un obstacol.
Asistentul la parcare PARKTRONIC este doar
un mijloc auxiliar. El nu vă poate înlocui aten-
ţia pentru mediul înconjurător. Responsabilita-
tea pentru manevrare, intrarea şi ieşirea din
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parcare este întotdeauna a dumneavoastră.
Asiguraţi-vă că la manevrare, intrarea şi ieşirea
din parcare nu se află persoane, animale sau
obiecte în zona de manevră.
În setarea standard, începând cu o distanţă de
0,5 m faţă de obstacol, se emite un semnal
sonor intermitent. Începând cu o distanţă de
0,4 m, se emite un sunet de avertizare conti-
nuu.
Limite de sistem
Asistentul la parcare PARKTRONIC nu ia în
considerare următoarele obstacole:
Robstacolele aflate sub zona de detectare, de

ex. animale sau obiecte
Robstacolele aflate peste zona de detectare,

de ex. încărcătura proeminentă, console sau
rampe de încărcare ale autocamioanelor

Senzorii nu trebuie să fie murdari, plini de
gheaţă şi de lapoviţă. În caz contrar nu pot
funcţiona corect. Curăţaţi senzorii regulat,
având grijă să nu îi zgâriaţi sau să îi deterio-
raţi .
Autovehicule cu dispozitiv de remorcare:
dacă aţi realizat conexiunea electrică între
autovehiculul dumneavoastră şi remorcă, tre-
buie dezactivaţi senzorii din spate.
Dacă senzorii sunt dezactivaţi, după cuplarea
contactului, pe display-ul multifuncţional apare
mesajul Rear Parktronic - Activate 
with OK (Parktronic în spate - Acti‐
vaţi cu OK).

Activare şi dezactivare PARKTRONIC
! La parcarea autovehiculului, acordaţi o

atenţie deosebită obiectelor situate deasu-
pra sau sub nivelul senzorilor, precum ghi-
vece cu flori sau bare de remorcare. Siste-
mul PARKTRONIC nu detectează astfel de
obiecte când acestea se află în imediata
vecinătate a autovehiculului. Este posibilă
deteriorarea autovehiculului sau a obiectelor
din jur.
Sistemul PARKTRONIC poate suferi interfe-
renţe cu:
Rsursele de ultrasunete, cum ar fi frânele

pneumatice ale unui camion, spălătoriile
automate, sau un ciocan pneumatic
Rechipamentele montate pe autovehicul,

de exemplu suporturile montate în spate

Rplăcuţele de identificare ale autovehiculu-
lui care nu sunt fixate corespunzător pe
bara de protecţie
Rsenzorii acoperiţi cu impurităţi sau cu

gheaţă
Asiguraţi-vă că la manevrare, intrarea şi ieşirea
din parcare nu se află persoane, animale sau
obiecte în zona de manevră.

X Apăsaţi tasta :.
Dacă indicatorul de control ; nu este
aprins, asistentul la parcare PARKTRONIC
este activ. Dacă lampa martor ; este
aprinsă şi dacă pe display-ul multifuncţional
se afişează simbolul f, asistentul la par-
care PARKTRONIC nu este activ.

i La pornirea motorului, asistentul la parcare
PARKTRONIC este activat automat.

Activarea şi dezactivarea senzorilor
din spate
Calculatorul de bord:
X+ Settings (Settings

(Setări))*Rear Parktronic (Parktro‐
nic în spate)

X Apăsaţi tasta a.
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Probleme cu PARKTRONIC

Problema Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Numai segmentele roşii
din afişajele de averti-
zare PARKTRONIC sunt
aprinse.
În plus, se emite timp
de aproximativ două
secunde un sunet de
avertizare.
PARKTRONIC se dezac-
tivează apoi.

PARKTRONIC s-a defectat şi s-a dezactivat.
X La probleme persistente dispuneţi verificarea PARKTRONIC într-

un atelier de service de specialitate autorizat.

Mesajul de avertizare
PARKTRONIC afişează
distanţe neverosimile.
De exemplu, toate seg-
mentele ar putea fi
aprinse chiar dacă nu
există niciun obstacol.

Senzorii PARKTRONIC sunt murdari sau îngheţaţi.
X Curăţaţi senzorii PARKTRONIC (Y Pagina 233).
X Cuplaţi din nou contactul.

Plăcuţa de înmatriculare sau alte piese demontabile de lângă sen-
zori s-ar putea să nu fie fixate corect.
X Verificaţi dacă plăcuţa de înmatriculare şi piesele demontabile de

lângă senzori sunt aşezate corect.

Este posibil ca o sursă externă radio sau de ultrasunete să producă
interferenţe.
X Verificaţi dacă PARKTRONIC funcţionează în alt loc.

Cameră video pentru marşarier

Funcţionarea camerei video pentru
marşarier
! Obiectele care nu se află la înălţimea solu-

lui par mai îndepărtate decât sunt în reali-
tate, de ex.
Rbara de protecţie a unui autovehicul par-

cat în spate
Rcârligul de tracţiune al unei remorci
Rcuplajul sferic al unui dispozitiv de remor-

care
Run hayon de camion
Run stâlp oblic
Utilizaţi liniile ajutătoare ale imaginii came-
rei doar pentru orientare. Nu vă apropiaţi de
obiecte mai mult decât până la linia
ajutătoare orizontală cea mai de jos. În caz
contrar, puteţi avaria autovehiculul şi/sau
obiectul respectiv.

Dacă funcşia este activată în sistemul multi-
media, la cuplarea treptei de marşarier se afi-

şează în sistemul multimedia imaginea came-
rei video pentru marşarier. Liniile ajutătoare
dinamice indică calea de rulare care rezultă
din bracarea actuală a direcşiei. Astfel vă
puteşi orienta la rularea în marşarier şi puteşi
evita obstacolele.
Camera video pentru marşarier este doar un
mijloc auxiliar. Ea nu vă poate înlocui atenşia
pentru mediul înconjurător. Responsabilitatea
pentru manevrarea şi parcarea în siguranşă
este întotdeauna a dumneavoastră. Asiguraşi-
vă că la manevrare sau parcare nu se află per-
soane, animale sau obiecte în zona de
manevră.
Puteşi selecta între următoarele vederi:
Rvedere normală
RVedere în unghi extins
RVederea remorcii
Zona din spatele autovehiculului se reprezintă
inversat, ca în oglinzile laterale.
Limite de sistem

136 Sisteme de rulare şi sisteme de siguranţă la rulare
De

pl
as

ar
ea

 ş
i p

ar
ca

re
a



Camera video pentru marşarier funcşionează
doar limitat sau nu funcşionează deloc, printre
altele, în următoarele situaşii:
Rplouă, ninge puternic sau este ceaşă
Rraporturile de lumină sunt slabe, de ex., pe

timp de noapte
Rlentila camerei video este acoperită, mur-

dară sau aburită
Rpartea posterioară a autovehiculului dum-

neavoastră este deteriorată; În acest caz,
solicitaşi verificarea pozişiei şi reglării came-
rei video la un atelier de service de speciali-
tate autorizat.

Câmpul de vizibilitate şi alte funcşii ale came-
rei video pentru marşarier pot fi restricşionate
din cauza accesoriilor suplimentare de pe par-
tea din spate a vehiculului (de ex. suportul
pentru bicicletă).

Activarea şi dezactivarea regimului
automat al camerei video pentru mar-
şarier
Camera video pentru marşarier este doar un
mijloc auxiliar. Ea nu vă poate înlocui atenţia
pentru mediul înconjurător. Responsabilitatea
pentru manevrare, intrarea şi ieşirea din par-
care este întotdeauna a dumneavoastră. Asi-
guraţi-vă că nu se afle persoane, animale sau
obiecte pe distanţa de rulare. Urmăriţi ce se
întâmplă în jurul dumneavoastră şi fiţi întot-
deauna pregătit pentru a frâna.
Sistemul multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle) * System set‐
tings (System settings) * Rear view 
camera (Rear view camera (Cameră video
pentru marşarier)) * Activation by R 
gear (Activation by R gear (Pornire în
treapta de marşarier))

X Activaţi O sau dezactivaţi ª funcţia.

Vederi ale camerei video pentru mar-
şarier
Respectaţi indicaţiile cu privire la camera
video pentru marşarier (Y Pagina 136).
În sistemul multimedia sunt disponibile
următoarele vederi ale camerei video:

vedere normală
: Linie ajutătoare galbenă la o distanţă de

aproximativ 4,0 m faţă de zona din spate
; Linie ajutătoare albă fără bracarea direc-

ţiei, lăţimea autovehiculului inclusiv oglin-
zile exterioare (static)

= Linie ajutătoare galbenă a lăţimii autovehi-
culului inclusiv oglinzile exterioare, la bra-
carea actuală a direcţiei (dinamic)

? Bandă de rulare galbenă care indică tra-
seul urmat de anvelope la bracarea actuală
a direcţiei (dinamic)

A Puntea centrală a autovehiculului (ajutor
de reper)

B Linie ajutătoare galbenă la o distanţă de
aproximativ 1,0 m faţă de zona din spate

C Linie ajutătoare roşie la o distanţă de apro-
ximativ 0,3 m faţă de zona spate

D Bară de protecţie
Dacă este cuplată treapta de marşarier sau
dacă cutia de viteze se află în poziţia k, vă
vor fi afişate liniile de ghidare.
Informaţiile cu privire la distanţă se referă doar
la obiectele care se află la înălţimea solului.
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E Afişaje de avertizare în faţă
F Simbolul autovehiculului ca afişaj de dispo-

nibilitate pentru măsurare PARKTRONIC
G Afişaje de avertizare în spate

Vederea remorcii
: Cârlig de tractare
; Centrul autovehiculului la linia ajutătoare

galbenă la o distanţă de aproximativ 1,0 m
faţă de zona din spate

= Linie ajutătoare roşie la o distanţă de apro-
ximativ 0,3 m faţă de capul sferic

: Cârlig de tractare
= Linie ajutătoare roşie la o distanţă de apro-

ximativ 0,3 m faţă de capul sferic
? Ajutor de reper pentru cârligul de tractare
A Simbol pentru funcţia „Cuplarea remorcii“

Vedere în unghi extins
: Simbol pentru funcţia „Unghi larg“

Cameră video de 360 grade

Funcţionarea camerei video de 360°
! Obiectele care nu se află la înălţimea solu-

lui par mai îndepărtate decât sunt în reali-
tate, de ex.
Rbara de protecţie a unui autovehicul par-

cat în spate
Rcârligul de tracţiune al unei remorci
Rcuplajul sferic al unui dispozitiv de remor-

care
Run hayon de camion
Run stâlp oblic
Utilizaţi liniile ajutătoare ale imaginii came-
rei doar pentru orientare. Nu vă apropiaţi de
obiecte mai mult decât până la linia
ajutătoare orizontală cea mai de jos. În caz
contrar, puteţi avaria autovehiculul şi/sau
obiectul respectiv.

Camera video 360° grade nu este disponibilă
în toate ţările.
Camera video de 360° este un sistem de
cameră video care este compus din patru
camere video. Camerele video înregistrează
vecinătatea imediată a autovehiculului. Dacă
funcţia este activată în sistemul multimedia, la
cuplarea treptei de marşarier se afişează în
sistemul multimedia imaginea camerei video
de 360°. Liniile ajutătoare dinamice indică
calea de rulare care rezultă din bracarea
actuală a direcţiei. Astfel vă puteţi orienta la
rularea în marşarier şi puteţi evita obstacolele.
Camera video de 360° este doar un mijloc
auxiliar. Ea nu vă poate înlocui atenţia pentru
mediul înconjurător. Responsabilitatea pentru
manevrarea şi parcarea în siguranţă este întot-
deauna a dumneavoastră. Asiguraţi-vă că la
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manevrare sau parcare nu se află persoane,
animale sau obiecte în zona de manevră.
Sistemul evaluează imaginile de la următoarele
camere video:
RCameră video pentru marşarier
Rcamera video din faţă
Rdouă camere video laterale de pe oglinzile

exterioare
Puteţi selecta între următoarele vederi:
Rvederi de sus
RVedere în unghi extins
RVederea remorcii
Limite de sistem
Camera video de 360° funcţionează doar limi-
tat sau nu funcţionează deloc, printre altele, în
următoarele situaţii:
Ruşile sunt deschise.
Rplouă, ninge puternic sau este ceaţă.
Rraporturile de lumină sunt slabe, de ex., pe

timp de noapte.
Rlentila camerei video este acoperită, mur-

dară sau aburită .
Rcomponentele autovehiculului, în care sunt

montate camerele video, sunt deteriorate. În
acest caz, solicitaţi verificarea poziţiei şi a
reglării camerelor video la un atelier de ser-
vice de specialitate autorizat.

În astfel de situaţii nu utilizaţi camera video de
360°. În caz contrar, puteţi accidenta alţi par-
ticipanţi la trafic în timpul parcării sau puteţi
intra în coliziune cu obiecte.
La autovehiculele cu tren de rulare reglabil pe
înălţime sau la autovehiculele puternic
încărcate, la părăsirea înălţimii standard se
poate ajunge, condiţionat din punct de vedere
tehnic, la imperfecţiuni cu privire la liniile
ajutătoare şi cu privire la reprezentarea imagi-
nilor calculate.
Din cauza structurilor suplimentare montate
pe autovehicul (de ex. suport pentru numărul
de înmatriculare sau suport pentru biciclete)
se pot limita domeniul de vizibilitate şi alte
funcţii ale sistemului de cameră video.

Pornirea sau oprirea camerei video de
360°
Camera video de 360° este doar un mijloc
auxiliar. Ea nu vă poate înlocui atenția pentru
mediul înconjurător. Responsabilitatea pentru
manevrare, intrarea și ieșirea din parcare este

întotdeauna a dumneavoastră. Asigurați-vă că
nu se afle persoane, animale sau obiecte pe
distanța de rulare. Urmăriți ce se întâmplă în
jurul dumneavoastră și fiți întotdeauna pregătit
pentru a frâna.
Prin intermediul treptei de marșarier
X Sistem Multimedia: + Vehicle (Vehi-

cle) * System settings (System set-
tings) * 360° camera (360° camera
(Cameră video de 360°)) * Activation 
by R gear (Activation by R gear (Pornire în
treapta de marşarier))

X Activați O sau dezactivați ª funcția.

Prin intermediul tastei pentru camera vide 
de 360°
X Apăsați tasta :.

Vederi ale camerei video de 360°
Respectaţi indicaţiile cu privire la camera
video de 360° (Y Pagina 138).
În sistemul multimedia sunt disponibile
următoarele vederi ale camerei video:
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: Afişaje de avertizare PARKTRONIC
; Simbol autovehicul

Vedere de sus cu imaginea camerei video
pentru marşarier

: Simbol pentru setarea Split Screen cu
vedere de sus şi imaginea camerei video
pentru marşarier

; Linie ajutătoare galbenă a bracării maxime
a direcţiei

= Marcaj de bandă galben care indică traseul
urmat de anvelope la bracarea actuală a
direcţiei (dinamic)

? Linie ajutătoare galbenă a lăţimii autovehi-
culului inclusiv oglinzile exterioare, la bra-
carea actuală a direcţiei (dinamic)

A Linie ajutătoare galbenă la o distanţă de
aproximativ 4,0 m faţă de zona din spate

B Puntea centrală a autovehiculului (ajutor
de reper)

C Linie ajutătoare galbenă la o distanţă de
aproximativ 1,0 m faţă de zona din spate

D Linie ajutătoare roşie la o distanţă de apro-
ximativ 0,3 m faţă de zona din spate

E Bară de protecţie

Vedere de sus cu imaginea camerei video
din faţă

: Simbol pentru setarea Split Screen cu
vedere de sus şi imaginea camerei video
din faţă

; Linie ajutătoare galbenă la o distanţă de
aproximativ 4,0 m faţă de zona din faţă

= Linie ajutătoare galbenă a lăţimii autovehi-
culului inclusiv oglinzile exterioare, la bra-
carea actuală a direcţiei (dinamic)

? Linie ajutătoare galbenă la o distanţă de
aproximativ 1,0 m faţă de zona din faţă

A Marcaj de bandă galben care indică traseul
urmat de anvelope la bracarea actuală a
direcţiei (dinamic)

B Linie ajutătoare roşie la o distanţă de apro-
ximativ 0,3 m faţă de zona din faţă
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Vedere de sus şi vedere mărită în spate
: Simbol pentru setarea Split Screen cu

vedere de sus şi imaginea mărită a came-
rei video pentru marşarier

; Linie ajutătoare roşie la o distanţă de apro-
ximativ 0,3 m faţă de zona din spate

Vedere de sus cu imaginea camerelor
video laterale

: Simbol pentru setarea vederii de sus cu
imaginea camerelor video laterale spre
faţă

; Linie ajutătoare galbenă a lăţimii autovehi-
culului inclusiv oglinzile exterioare (parte
dreaptă a autovehiculului)

= Linie ajutătoare galbenă a lăţimii autovehi-
culului inclusiv oglinzile exterioare (parte
stângă a autovehiculului)

Vederea remorcii
: Cârlig de tractare

; Ajutor de reper - centrul autovehiculului la
linia ajutătoare galbenă la o distanţă de
aproximativ 1,0 m faţă de zona din spate

= Linie ajutătoare roşie la o distanţă de apro-
ximativ 0,3 m faţă de zona din spate

: Cârlig de tractare
= Linie ajutătoare roşie la o distanţă de apro-

ximativ 0,3 m faţă de capul sferic
? Simbol pentru funcţia "Cuplarea remorcii“
A Ajutor de reper pentru cârligul de tractare

Vedere în unghi extins
: Simbol pentru setarea ecranului complet

cu imaginea camerei video pentru marşa-
rier (vedere spate)

; Autovehiculul propriu
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Asistent pentru menţinerea benzii de
rulare

Funcţionarea asistentului pentru men-
ţinerea benzii de rulare

Asistentul pentru menținerea benzii de rulare
supraveghează cu o cameră video multi-
funcțională zona din fața autovehiculului dum-
neavoastră :. Vă asistă la evitarea părăsirii
nedorite a benzii dumneavoastră de rulare.
Autovehicule cu motor OM699: sunteți aver-
tizat printr-o vibrație a volanului.
Autovehicule cu motor OM642: sunteți aver-
tizat printr-o vibrație a volanului, o avertizare în
Kombiinstrument și dacă este cazul, sunteți
asistat prin intervenția activă asupra frânei.
Veți fi avertizat printr-o vibrație a volanului, în
următoarele condiții:
Rasistentul pentru menținerea benzii de

rulare sesizează marcaje de delimitare a
benzii de rulare.
Ro roată din față trece peste marcajul de deli-

mitare a benzii de rulare.
Dacă nu răspundeți la avertizarea haptică a
volanului, asistentul de menținere a benzii de
rulare vă poate ajuta la îndrumarea autovehi-
culului înapoi pe bandă prin intervenția activă
asupra frânei. La viteze de la cca 60 km/h7

este activ sistemul.
Asistentul pentru menținerea benzii de rulare
intervine numai când rulați neintenționat peste
marcajul benzii. Atunci când depășiți activ
marcajul benzii sau când indicatorul de
direcție este setat, sistemul nu intervine.
Asistentul pentru menținerea benzii de rulare
nu poate reduce pericolul de accident al unui
mod de rulare neadaptat și nici nu poate anula

limitele fizice. Nu poate lua în considerare
condițiile de carosabil și de vreme, și nici
situația din trafic. Asistentul pentru menține-
rea benzii de rulare este doar un mijloc auxi-
liar. Responsabilitatea pentru distanța de sigu-
ranță, viteză, frânarea la timp și menținerea
benzii de rulare este a dumneavoastră.
Limite de sistem
Sistemul poate fi afectat sau nefuncțional în
următoarele situații:
Rîn cazul unei vizibilități reduse, de ex. în

cazul iluminării insuficiente a căii de rulare,
în condiții de alternanță puternică zonelor
aflate în umbră sau în lumină, în caz de
ploaie, ninsoare, ceață sau stropire puter-
nică
Rîn cazul efectului de mascare, de ex., din

cauza traficului din sens opus, incidenței
directe a razelor solare sau reflexiilor
Rîn cazul murdăririi parbrizului în zona came-

rei video multifuncționale sau în cazul în
care camera video este aburită, deteriorată
sau mascată
Rdacă nu există niciunul sau există mai multe

marcaje neclare ale benzilor de rulare, de
ex. în zona șantierelor
Rdacă marcajele de delimitare a benzii de

rulare sunt uzate, întunecate sau acoperite
Rdacă distanța până la autovehiculul din față

este prea redusă și astfel marcajele benzii
de rulare nu sunt recunoscute
Rdacă marcajele benzilor de rulare se modi-

fică rapid, de ex. benzile se ramifică, se
intersectează sau sunt reunite
Rîn cazul carosabilului foarte îngust și cu

multe curbe
Dacă asistentul pentru menținerea benzii de
rulare este avariat, displayul multifuncțional
afișează un mesaj. Asistentul pentru menține-
rea benzii de rulare este denumit „Pre-Safe“ în
mesaj (Y Pagina 276).

Pornirea şi oprirea asistentului pentru
menţinerea benzii de rulare

G AVERTIZARE
Asistentul de menţinere a benzii de rulare nu
poate sesiza întotdeauna cu precizie marca-
jele de delimitare a benzilor de rulare.

7 În funcție de piață, sistemul este activ prima dată de la cca 70 km/h.

142 Sisteme de rulare şi sisteme de siguranţă la rulare
De

pl
as

ar
ea

 ş
i p

ar
ca

re
a



În aceste cazuri, asistentul de menţinere a
benzii de rulare poate
Rsă avertizeze fără vreun motiv
Rsă nu avertizeze.
Există risc de accident!
Respectaţi întotdeauna cu atenţie situaţia
din trafic şi păstraţi banda de rulare, în spe-
cial dacă în acest sens vă avertizează asis-
tentul de menţinere a benzii de rulare.

G AVERTISMENT
Avertismentul Asistenţei pentru menţinerea
benzii de mers nu readuce autovehiculul pe
banda iniţială. Există un risc de accident.
Viraţi, aplicaţi frânele sau acceleraţi întot-
deauna singur autovehiculul, mai ales dacă
Asistenţa pentru menţinerea benzii de mers
vă avertizează în acest sens.

Cerinţe
RViteza de navigare este mai mare de cca

60 km/h8.

X Apăsaţi tasta :.
Dacă lampa martor este aprinsă ;, asisten-
tul pentru menţinerea benzii de rulare este
activat.

Asistent pentru semne de circulaţie

Funcţionarea asistentului pentru sem-
nele de circulaţie

Asistentul pentru semne de circulaţie nu este
disponibil în toate ţările.
Asistentul pentru semnele de circulaţie înre-
gistrează semnele de circulaţie, cu ajutorul
unei camere video multifuncţionale : şi vă
asistă prin afişarea pe tabloul de bord a
limitărilor de viteză şi interdicţiilor de depăşire.
Semnele de circulaţie cu restricţie suplimen-
tară prin intermediul unui semn suplimentar
(de ex., în caz de umiditate) sunt de asemenea
sesizate de către camera video.
Limite de sistem
Asistentul pentru semne de circulaţie este
doar un mijloc auxiliar şi nu poate afişa întot-
deauna corect limitările de viteză sau
depăşirile interzise. Semnele de circulaţie exis-
tente reale au întotdeauna prioritate faţă de
afişajul asistenţei la semnele de trafic.
Sistemul poate fi afectat sau nefuncţional în
următoarele situaţii:
Rîn cazul unei vizibilităţi reduse, de ex. în

cazul iluminării insuficiente a căii de rulare,
în condiţii de alternanţă puternică zonelor
aflate în umbră sau în lumină, în caz de
ploaie, ninsoare, ceaţă sau stropire puter-
nică
Rîn cazul efectului de mascare, de ex. din

cauza traficului din sens opus, incidenţei
directe a razelor solare sau reflexiilor
Rîn cazul murdăririi parbrizului în zona came-

rei video multifuncţionale sau în cazul în
care camera video este aburită, deteriorată
sau mascată

8 În funcţie de piaţă sistemul este prima dată activ de la cca 70 km/h.
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Rdacă semnele de circulaţie pot fi sesizate cu
dificultate, de ex., din cauza murdăririi,
mascării, zăpezii sau iluminării insuficiente
Rdacă informaţiile de pe harta stradală digi-

tală a sistemului de navigaţie sunt eronate
sau depăşite
Rîn cazul semnelor cu mai multe semnificaţii,

de ex. în cazul semnelor de circulaţie în şan-
tiere sau pe benzile de rulare învecinate

Pornirea şi oprirea asistentului pentru
semnele de circulaţie
Puteţi activa la calculatorul de bord funcţia de
indicare a asistentului pentru semnele de cir-
culaţie. Dacă treceţi pe lângă un semn de cir-
culaţie, display-ul afişează prevederile de cir-
culaţie (limitare de viteză şi depăşire interzisă)
pentru cinci secunde. După aceea se afişează
automat din nou meniul anterior.
Calculatorul de bord:
X+ Settings (Settings (Setări)) *
Assistance (Assistance (Asistenţă)) *
Traffic Sign Assist (Traffic Sign Assist
(Asistent pentru semne de circulaţie))

X Apăsaţi tasta a.
Funcţia este activată sau dezactivată.

Afişaj pe display-ul multifuncţional

: Viteză permisă
; Viteză permisă în caz de restricţionare
= Semn suplimentar cu restricţionare
Autovehicule cu COMAND Online: asistentul
pentru semnele de circulaţie utilizează şi date
stocate în sistemul de navigaţie.

De aceea afişajul se poate actualiza şi fără
recunoaşterea unui semn de circulaţie, în
următoarele cazuri:
Rse schimbă strada, ca de ex. la o intrare sau

ieşire de pe autostradă.
Rdacă se depăşeşte o limită de localitate care

este memorată în harta digitală.

Dacă nu sunt disponibile informaţii din trafic,
apare afişajul :.

Dispozitiv de remorcare

Indicaţii cu privire la regimul cu
remorcă

G AVERTISMENT
Dacă depăşiţi sarcina admisă pe cârlig, sis-
temul de remorcare se poate desprinde de
vehicul, periclitând ceilalţi participanţi la tra-
fic. Există pericol de accident şi de rănire!
Respectaţi în permanenţă sarcina admisă pe
cârlig la utilizarea suportului.

G AVERTISMENT
Aţi putea pierde controlul combinaţiei auto-
vehicul/remorcă dacă începe să derapeze.
Combinaţia autovehicul/remorcă s-ar putea
răsturna. Există un pericol de accident.
În niciun caz nu ar trebui să încercaţi să
îndreptaţi combinaţia autovehicul/remorcă
prin mărirea vitezei. Reduceţi viteza şi nu
contraviraţi. Frânaţi dacă situaţia o cere.

Pe cuplajul sferic puteţi monta sisteme suport,
de ex. suporturi pentru bicicletă sau pentru
bagaje. La utilizarea sistemelor suport pe
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cuplajul sferic, sarcina portantă maximă pe
cuplaj este de 75 kg.
În cazul unui cuplaj de remorcă detaşabil, res-
pectaţi neapărat instrucţiunile producătorului
cuplajului de remorcă (consultaţi manualul de
utilizare al producătorului).
Cuplaţi şi decuplaţi cu atenţie remorca. La
deplasarea înspre înapoi cu autovehiculul trac-
tor, aveţi grijă să nu se afle nimeni între auto-
vehicul şi remorcă.
Dacă nu cuplaţi corect remorca la autovehicu-
lul tractor, remorca se poate desprinde.
Remorca pregătită de plecare trebuie să fie
poziţionată orizontal în spatele autovehiculului
tractor.
Nu este permisă depăşirea următoarelor
valori:
Rsarcina admisă pe bara de tracţiune
Rsarcină remorcabilă admisă
Rsarcina admisă pe puntea din spate a auto-

vehiculului tractor
Rgreutatea totală admisă a autovehiculului

tractor
Rgreutatea totală admisă a remorcii
Rgreutatea totală admisă a ansamblului auto-

vehicul-remorcă
Rviteza maximă admisă a remorcii
Valorile permise relevante, care nu trebuie
depăşite, pot fi găsite:
Rîn documentele autovehiculului dumnea-

voastră
Rpe plăcuţa de identificare a dispozitivului de

remorcare
Rpe plăcuţa de identificare a remorcii
Rpe plăcuţa de identificare a vehiculu-

lui(Y Pagina 260)
În cazul unor informaţii diferite, este valabilă
valoarea cea mai mică.
În principiu, găsiţi valorile aprobate de către
producător pe plăcuţele de identificare şi pen-
tru autovehiculul tractor în capitolul „Date teh-
nice“ (Y Pagina 270).
Înainte de plecarea de pe loc, asiguraţi
următoarele:
Rpe puntea din spate a autovehiculului trac-

tor este reglată presiunea în anvelope pen-
tru încărcarea maximă.
Rfarurile sunt reglate corect.
Autovehiculul se comportă diferit cu remorcă,
decât fără remorcă.

Aveţi în vedere următoarele:
Rremorca este mai grea.
Rremorca are capacitate limitată de accele-

rare şi de urcare.
Rremorca are o cale de frânare mai lungă.
Rremorca reacţionează mai puternic la vântul

lateral în rafale.
Rremorca necesită o acţionare mai sensibilă

a direcţiei.
Rremorca are o rază de bracaj mai mare.
Aceste aspecte pot deteriora comportamentul
în trafic.
La rularea cu remorcă, adaptaţi întotdeauna
viteza la condiţiile curente din trafic şi la con-
diţiile meteo. Conduceţi cu atenţie. Păstraţi o
distanţă de siguranţă suficientă.

! Utilizaţi pe cât posibil sarcina utilă maximă
admisă. Nu reduceţi sub sarcina utilă de
50 kg, deoarece în caz contrar se poate des-
prinde remorca.

Ţineţi cont de următoarele note:
RRespectaţi viteza maximă legală admisă

pentru ansambluri cu remorcă în ţara res-
pectivă. Înainte de plecarea în cursă, consul-
taţi documentele remorcii pentru a afla
viteza maximă admisă pentru remorcă. În
Germania, viteza maximă admisă este
80 km/h şi în cazuri excepţionale
100 km/h.
RDispozitivul de remorcare reprezintă una

dintre cele mai importante componente ale
autovehiculului în ceea ce priveşte siguranţa
în trafic. Respectaţi indicaţiile de utilizare,
de întreţinere şi de revizie pentru dispoziti-
vul de remorcare (consultaţi manualul de
utilizare al producătorului).
RAutovehicule cu cuplaj de remorcă demon-

tabil: reduceţi pericolul de deteriorare al
cuplajului sferic. Dacă nu aveţi nevoie de
cuplajul sferic, scoateţi-l din suport.

Informaţii cu privire la instalarea sistemului
electric al remorcii puteţi obţine de la oricare
atelier de service de specialitate autorizat.
Înălţimea capului sferic variază în funcţie de
încărcarea autovehiculului. Utilizaţi în acest
caz un cârlig de tractare reglabil pe înălţime.
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Montarea şi demontarea cuplajului
sferic

G AVERTISMENT
Dacă nu este corect montat şi asigurat
cuplajul sferic, acesta se poate desprinde în
timpul cursei, punând în pericol pe ceilalţi
participanţi la trafic. Există pericol de acci-
dent şi de rănire!
Fixaţi cuplaju sferic conform descrieri şi asi-
guraţi-vă, că acesta este montat în sigu-
ranţă.

G AVERTISMENT
Dacă nu este cuplat cuplajul sferic, se poate
desprinde remorca. Pericol de accident!
Fixaţi întotdeauna cuplaju sferic conform
descrieri şi asiguraţi-vă, că acesta este mon-
tat în siguranţă.

X Împingeţi cuplajul sferic : în suport ;
până la capăt.

X Împingeţi bolţul = în alezaj, aşa încât orifi-
ciile din bolţ să poată fi văzute pe ambele
părţi.

X Împingeţi şplinturile ? în orificii până la
capăt, pe ambele părţi.

Cuplarea şi decuplarea remorcii
! Urechea de la cuplajul sferic serveşte

exclusiv fixării cablului de siguranţă al
remorcii. Nu este permis să fixaţi de ureche
un cablu de siguranţă sau o bară de tractare
sau alte asemenea. Urechea nu este proiec-
tată pentru o astfel de solicitare şi se poate
rupe.

Remorcile cu ștecăr cu 7 pini se pot conecta
la autovehicul:
Rprintr-un ștecăr adaptor
Rsau printr-un cablu adaptor
Cuplarea remorcii
X Scoateți și depozitați în siguranță capacul de

acoperire al capului sferic.
X Așezați remorca în poziție orizontală și

cuplați-o în spatele autovehiculului.

X Deschideți capacul prizei.
X Introduceți ștecărul, cu proeminența : în

canalul = al prizei.
X Rotiți înspre dreapta cuplajul tip baio-

netă ;, până la limită.
X Lăsați capacul să se blocheze.
X Fixați cablul pe remorcă, cu coliere de cablu

(numai în cazul cablului adaptor).
X Asigurați libertatea de mișcare a cablului

pentru deplasarea în curbe.
X Verificați instalația de iluminat a remorcii.

Împingeți în sus și în jos comutatorul combi-
nat și verificați dacă pe remorcă clipește
lumina de semnalizare corespunzătoare.

Decuplarea remorcii

G AVERTISMENT
Dacă decuplaţi o remorcă cu o frână de
suprasolicitare cuplată, v-aţi putea prinde
mâna între autovehicul şi bara de tractare a
remorcii. Acest lucru prezintă un risc de
accident.
Nu decuplaţi o remorcă cu o frână de supra-
solicitare cuplată.

! Nu cuplaţi o remorcă prevăzută cu frână
inerţială atunci când frâna respectivă este
acţionată, deoarece prin deblocarea frânei
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inerţiale se poate produce deteriorarea
autovehiculului dumneavoastră.

X Asigurați remorca contra pornirii de pe loc.
X Separați conexiunea electrică între autovehi-

cul și remorcă.
X Decuplați remorca.
X Așezați capacul de acoperire pe capul sfe-

ric.
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Privire de ansamblu asupra display-
ului panoului de instrumente

G AVERTISMENT
Tabloul de bord s-a defectat sau nu funcţio-
nează corect, este posibil să nu recunoaşteţi
restricţiile de funcţionalitate referitoare la
siguranţă. Siguranţa în funcţionare a autove-
hiculului poate fi afectată. Există un risc de
accident.
Conduceţi cu atenţie. Solicitaţi verificarea
imediată a autovehiculului la un atelier de
specialitate autorizat.

Dacă siguranţa în funcţionare a autovehiculului
dumneavoastră este afectată, scoateţi imediat
autovehiculul din trafic. Apelaţi la un atelier de
service de specialitate autorizat.

! Nu conduceţi autovehiculul cu motorul
supraturat. În caz contrar, motorul va fi
deteriorat.

H Notă privind protecţia mediului
Evitaţi turaţiile excesive ale motorului.
Aceasta ridică, în mod inutil, consumul de
carburant al autovehiculului şi dăunează
mediului din cauza nivelului ridicat de emisii.

: Tahometru (afişaj principal al vitezei)
; Display multifuncţional
= Turometru
? Afişajul temperaturii lichidului de răcire
A Afişajul nivelului de combustibil şi al pozi-

ţiei capacului rezervorului
Simbolurile de pe display-ul multifuncţional ;
indică starea sistemul TEMPOMAT
(Y Pagina 132) şi a limitatorului
(Y Pagina 133).

La atingerea marcajului roşu în tahometru =
(domeniu de supraturaţie) se întrerupe alimen-
tarea cu combustibil pentru protecţia motoru-
lui.
Afişajul temperaturii lichidului de răcire ?
poate creşte până la 120 °C în regimul normal
de rulare.

G AVERTISMENT
Dacă deschideţi capota în timp ce motorul
se supraîncălzeşte sau în cazul izbucnirii
unui incendiu în compartimentul motorului,
puteţi intra în contact cu gaze fierbinţi sau
cu alte produse de service scurse. Există un
pericol de rănire.
Lăsaţi motorul supraîncălzit să se răcească
înainte de a deschide capota. Dacă a izbuc-
nit unui incendiu în compartimentul motoru-
lui, lăsaţi capota închisă şi înştiinţaţi detaşa-
mentul de pompieri.

Privire de ansamblu asupra tastelor
de pe volan

: Grup de taste:
 ò Accesarea meniului principal
 9 : Selectarea meniului sau sub-

meniului sau răsfoirea în liste
 a Confirmarea selecţiei
 % Tasta Înapoi
 ñ Dezactivare LINGUATRONIC sau

dezactivarea comenzii vocale
; Grup de taste:
 ~ Respingerea sau încheierea unui apel
 6 Efectuarea sau preluarea unui apel
 W Mărirea volumului
 X Reducerea volumului
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 8 Pornirea sau oprirea sunetului
 ó Activare LINGUATRONIC sau activa-

rea comenzii vocale

Operarea calculatorului de bord

G AVERTISMENT
Dacă operaţi în timpul rulajului sistemele de
informare şi de comunicare integrate în
autovehicul, puteţi fi distras de la evenimen-
tele din trafic. În plus, puteţi pierde controlul
asupra autovehiculului. Există pericol de
accident!
Operaţi aceste aparate doar când v-o per-
mite situaţia din trafic. Dacă acest lucru nu
este posibil în siguranţă opriţi fără a pune
traficul în pericol şi manipulaţi aparatul cu
autovehiculul în staţionând.

Respectaţi prevederile legale din ţara în care
vă aflaţi.

i Afişajele calculatorului de bord apar pe
display-ul multifuncţional (Y Pagina 149).

Operarea calculatorului de bord se realizează
prin intermediul tastelor cu săgeată 9
şi :, tasta Înapoi %, tasta ò şi tasta
a de pe volan.
Următoarele meniuri sunt disponibile pe dis-
play-ul panoului de instrumente:
RTrip (Trip (Călători)) 

RRadio (Radio (Radio)) 

RMedia (Media (Medii)) 

RTelephone (Telefon) 

RAssistance graphic (Assistance graphic
(Grafic de asistenţă)) 

RService (Service (Service)) 

RSettings (Settings (Setări)) 

X Accesarea meniului principal: apăsaţi
tasta ò.

X Accesarea meniului sau confirmarea 
selecţiei: apăsaţi tasta a.

X Răsfoire prin afişaje şi liste în meniu:
apăsaţi tasta 9 sau :.

X Părăsirea submeniului: apăsaţi tasta
%.

Afişaje pe display-ul multifuncţional

: Program de rulare
; Poziţia cutiei de viteze
= Bară de stare
? Câmp de afişaj
A Oră
B Temperatură exterioară
C Tahograf suplimentar (afişaj secundar de

viteză)
Alte afişaje pe display-ul multifuncţional:
Z Recomandare de cuplare la cutie

de viteze manuală sau cutie de
viteze automată
O uşă nu este închisă complet

= PARKTRONIC
V TEMPOMAT
È Limitator
DSR DSR
è Funcţia ECO Start-Stop
120 km/h Viteza maximă admisă a fost

depăşită (numai pentru anumite
ţări)
Blocare diferenţial

Regim de rulare actual

K Tahograf digital
Dacă în zona de stare = a display-
ului multifuncţional se aprinde afi-
şajul K, a fost, de ex., depăşit
timpul de rulare sau lipseşte car-
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tela şoferului. Dacă apare supli-
mentar un mesaj în câmpul de afi-
şaj ?, poate fi afectată funcţia
tahografului (Y Pagina 287).
Cauze posibile pentru afişaj sau
mesaj găsiţi pe display-ul tahogra-
fului digital şi în manualul de utili-
zare al producătorului.

Reglarea luminatului panoului de
instrumente

X Împingeţi în sus sau în jos regulatorul de
luminozitate :.

Iluminarea pe display-ul panoului de instru-
mente va fi setată.

Meniuri şi submeniuri

Apelare funcţii în meniul Service
Următoarele funcţii pot fi accesate din calcula-
torul de bord:
X+ Service (Service (Service))
X Selectarea funcţiei: apăsaţi tasta : sau
9.

X Apăsaţi tasta a.
Următoarele funcţii pot fi accesate în meniu:
Rmemorie de mesaje (Y Pagina 272)
RAdBlue:

- Afişarea cantităţii de umplere AdBlue®

(Y Pagina 124)

RTyre pressure (Tyre pressure (Presiune în
anvelope)):
- verificarea electronică a presiunii în anve-

lope
- Repornirea sistemului de control al pre-

siunii în anvelope (Y Pagina 250)
RASSYST PLUS (ASSYST PLUS):

- Interogarea termenului de service
(Y Pagina 225)

Accesarea graficii de asistenţă
Calculatorul de bord:
X+ Assistance graphic (Assistance

graphic (Grafic de asistenţă))
În meniu sunt disponibile următoarele afişaje:
RTraffic Sign Assist (Traffic Sign Assist

(Asistent pentru semne de circulaţie))
(Y Pagina 143) 
RLane Keeping Assist (Lane Keeping

Assist (Asistent pentru menţinerea benzii de
rulare)) (Y Pagina 142) 

Accesarea afişajelor în meniul
Călătorie

Calculatorul de bord:
X+ Trip (Trip (Călători))
X Selectarea afişajului: apăsaţi tasta :

sau 9.
X Apăsaţi tasta a.
În meniu sunt disponibile următoarele afişaje:
RAfişaj standard
RAutonomia şi consumul curent de combusti-

bil
La anumite variante de motorizare se afi-
şează în plus un afişaj cu privire la recupe-
rare. Dacă în rezervor se mai află doar puţin
combustibil, se afişează în locul autonomiei
aproximative un autovehicul care se alimen-
tează .
Rcalculatorul datelor de parcurs From start

(From start (De la start)) şi From reset
(From reset (De la resetare))
RTahometru digital
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Afişaj standard (exemplu)
: distanţa parcursă zilnic
; Parcurs total

Calculatorul datelor de parcurs (exemplu)
: Parcurs total
; Timp de rulare
= Viteză medie
? Consum mediu de combustibil

Resetare valori în meniul Călătorie
Calculatorul de bord:
X+ Trip (Trip (Călători))
X Selectarea afişajului: apăsaţi tasta :

sau 9.
X Apăsaţi tasta a.
Puteţi reseta valorile următoarelor funcţii:
Rdistanţa parcursă zilnic
Rcalculatorul datelor de parcurs From start

(From start (De la start)) şi From reset
(From reset (De la resetare))
Rtahometrul digital.
X Selectarea funcţiei care urmează a fi 

resetată: apăsaţi tasta : sau 9.
X Apăsaţi tasta a.

X Selectaţi Yes (Yes (Da)).
X Apăsaţi tasta a.

Apelare indicaţii navigaţie
Calculatorul de bord:
X+Navi (Navi)

Nu este anunţată nicio manevră de rulare (exem-
plu)
: Distanţa până la următoarea destinaţie
; Timp de sosire estimat
= Distanţa până la următoarea manevră de

rulare
? Strada pe care se circulă actual

Manevră de rulare anunţată (exemplu)
: Strada în care duce manevra de rulare
; Distanţa până la manevra de rulare
= Simbol pentru manevră de rulare
? Bandă de rulare recomandată şi bandă de

rulare care se adaugă în cadrul manevrei
de rulare (alb)

A Bandă de rulare posibilă
B Bandă de rulare nerecomandată (gri închis)
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Alte posibilităţi de afişare în meniu:
RDirecţia de mers: afişarea direcţiei de mers

şi a străzii pe care are loc deplasarea la
momentul respectiv.
RNew route... (New route... (Traseu nou...))

sau Calculating route... (Calculating
route... (Calculare traseu...)): se recalcu-
lează un traseu
RRoad not mapped (Road not mapped (Drum

necartografiat)): drumul nu este cunoscut,
de ex., în cazul drumurilor noi
RNo route (No route (Lipsă traseu)): nu se

poate calcula traseul pentru destinaţia
selectată
RO: aţi ajuns la destinaţie sau la destinaţia

intermediară.

Selectare post radio
Calculatorul de bord:
X+Radio (Radio (Radio))

: Bandă de frecvenţă
; Post de radio
= Numele interpretului
? Numele titlului
Dacă selectaţi un post din memoria de posturi,
lângă numele postului apare poziţia de memo-
rare.
X Selectarea postului radio: apăsaţi scurt

tasta : sau 9.
X Selectarea benzii de frecvenţă sau a 

memoriei de posturi: apăsaţi scurt tasta
a.

X Apăsaţi tasta : sau 9.
X Apăsaţi tasta a.

Utilizarea redării media
Calculatorul de bord:
X+Media (Media (Medii))

: Sursă media
; Titlul şi numărul titlului curent
= Numele interpretului
? Numele albumului
A Numele dosarului
X Modificarea titlului în sursa media 

activă: apăsaţi scurt tasta : sau 9.
Schimbarea sursei de medii
X Apăsaţi scurt tasta a.
X Apăsaţi tasta : sau 9.
X Apăsaţi tasta a.

Selectarea numărului de telefon
Cerinţe
RLa sistemul multimedia este conectat un

telefon mobil.

G AVERTISMENT
Dacă operaţi în timpul rulajului sistemele de
informare şi de comunicare integrate în
autovehicul, puteţi fi distras de la evenimen-
tele din trafic. În plus, puteţi pierde controlul
asupra autovehiculului. Există pericol de
accident!
Operaţi aceste aparate doar când v-o per-
mite situaţia din trafic. Dacă acest lucru nu
este posibil în siguranţă opriţi fără a pune
traficul în pericol şi manipulaţi aparatul cu
autovehiculul în staţionând.
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Respectaţi prevederile legale din ţara în care
vă aflaţi.
Calculatorul de bord:
X+Telephone (Telefon)
În meniul Telephone (Telefon) sunt afişate
ultimele conexiuni telefonice (apeluri efec-
tuate, primite şi ratate).
X Selectarea numărului de telefon: apăsaţi

tasta : sau 9.
X Apăsaţi tasta 6 sau a.

Se formează numărul de telefon.
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Privire de ansamblu şi utilizare

Privire de ansamblu asupra sistemu-
lui Multimedia

: Display Media
; COMAND Online: Single-DVD drive, Audio

20: în funcţie de echipare cu sau fără Sin-
gle-CD drive

= La echiparea cu Single-DVD drive şi Single-
CD drive: tastele ß, $, Õ, %,
Ø, accesare funcţii principale

? Regulator volum audio: reglare intensitate
şi activarea sau dezactivarea sunetului

A TastaÜ: activarea sau dezactivarea sis-
temului Multimedia

B Touchpad
C Controller

Indicaţii cu privire la Display-ul
Media

! Evitaţi contactul direct cu suprafaţa afişa-
jului. În cazul apăsării suprafeţei afişajului,
acesta poate suferi deteriorări definitive.

Respectaţi indicaţiile cu privire la întreţinerea
interiorului(Y Pagina 234).
Oprire automată a temperaturii: dacă tem-
peratura este prea ridicată, mai întâi este
redusă luminozitatea. Ulterior, Display-ul
Media se poate opri temporar complet.

i Dacă purtaţi ochelari de soare polarizaţi,
lizibilitatea Display-ului Media poate fi
îngreunată sau limitată.

Utilizarea controlerului

: Tasta %: înapoi la ultimul afişaj (apăsaţi
scurt), accesarea meniului (apăsaţi lung)

; Tastaß: accesare preferinţe
= Controller
Modalităţi de operare a Controllerului:
X Rotiţi către stânga sau către dreapta 3
X Împingeţi către stânga sau către dreapta
1

X Împingeţi în faţă sau în spate 4
X Împingeţi pe diagonală 2
X Apăsaţi scurt sau lung 7

Touchpad

Pornirea şi oprirea touchpadului
Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * Touchpad (Touchpad)

X Activare sau dezactivare Activate touch‐
pad (Activate touchpad (Activare touchpad))
O ª.
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Utilizarea touchpadului

: Touchpad
; Tastaß: accesare preferinţe
= Tasta D: accesare meniu audio
? Tasta %: înapoi la ultimul afişaj
X Selectare punct de meniu: glisaţi în sus,

jos, stânga sau dreapta.
X Apăsaţi pe touchpad :.
X Deschidere sau închidere listă: glisaţi în

stânga sau în dreapta.
X Deplasare hartă digitală: glisaţi în toate

direcţiile.

Recunoaşterea scrisului de mână: acti-
varea şi dezactivarea funcţiei de citire
cu voce tare
Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * Touchpad (Touchpad)

X Activare sau dezactivare Read out handw‐
riting recognition (Read out handwri-
ting recognition (Citire recunoaștere scris
de mână)) O ª.

Recunoaşterea scrisului de mână:
selectarea limbii de introducere
X Apăsaţi pe Touchpad în timpul introducerii

caracterelor.
X Selectaţi B.
X Selectaţi limba de introducere.

Accesarea funcţiilor principale

X : Tasta ß, accesarea navigaţiei
X ; Tasta $, accesarea radioului
X = Tasta Õ, accesarea sursei media
X ? Tasta %, accesarea funcţionării tele-

fonului
X A Tasta Ø, accesare setări autovehicul

şi sistem

Pornirea/oprirea sunetului
X Apăsaţi regulatorul de volum audio de lângă

controler.
sau
X Apăsaţi tasta 8 de pe volan.

Când sunetul este oprit în bara de stare este
vizibil simbolul 8.

i Dacă schimbaţi sursa media sau modificaţi
volumul sonor, sunetul este pornit în mod
automat.

i Informaţiile din trafic şi mesajele sistemu-
lui de navigaţie pot fi auzite şi când sunetul
este oprit.

Pornirea şi oprirea serviciului de
informaţii din trafic şi a mesajelor de
navigaţie
X Dezactivare serviciu de informaţii trafic:

ţineţi apăsat regulatorul volum audio de
lângă controler, până dispare afişajul .
din rândul de stare al display-ului Media.
Se emite un sunet de confirmare.

X Activare serviciu de informaţii trafic:
ţineţi apăsat regulatorul volum audio până
dispare afişajul . din rândul de stare al
display-ului Media.
Se emite un sunet de confirmare.
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Setarea volumului
X Rotiţi regulatorul de volum audio de lângă

controler.
Volumul sursei actuale radio sau media este
reglat. Puteţi regla separat volumul altor
surse ale tonului.
Adaptaţi-le în următoarele situaţii:
Rîn timpul unui mesaj din trafic
Rîn timpul unui mesaj de navigaţie

Volumul mesajului de navigaţie se modi-
fică raportat la volumul surselor media
actuale.
Rîn timpul unei convorbiri telefonice

Introducerea caracterelor

Utilizarea introducerii caracterelor
Vă stau la dispoziţie următoarele funcţii:
Rselectarea unui caracter din bara de simbo-

luri
Rscrierea unui caracter pe touchpad.
Introducerea de elemente poate fi începută cu
un element de operare şi continuată cu altul.
X Pe touchpad şi la controler: selectaţi

caracterele din bara de simboluri.
În funcţie de destinaţia introducerii, vă stau
la dispoziţie:
Rsetul întreg de caractere
Rcaractere care au sens în funcţie de pro-

gresul introducerii.
Alte caractere nu pot fi selectate.

X Pe touchpad: selectaţi caracterele din lista
de simboluri.

sau
X Scrierea caracterelor pe suprafaţa senzitivă

la atingere a touchpad-ului. Recunoaşterea
scrisului de mână sprijină propunerea de
caractere şi funcţia de citire.

Exemple pentru introducerea caracterelor:
Rcăutarea unui titlu sau a unui interpret prin

intermediul căutării după cuvinte
Rconectarea telefonului mobil cu sistemul

multimedia prin introducerea unui cod de
acces
RIntroduceţi numărul de telefon.
Rintroducerea adresei web.

Introducerea caracterelor prin inter-
mediul barei de simboluri
X Introducerea caracterelor: rotiţi controle-

rul, împingeţi lateral 1 şi jos 6 sau
sus 5 şi apăsaţi
Caracterul selectat este preluat în câmpul
de introducere corespunzător.

X Ştergerea caracterelor: comutaţi în rândul
inferior al barei de simboluri prin împingerea
6 al controlerului.

X Selectaţi % prin rotirea şi apăsarea con-
trolerului.
Ultimul caracter introdus este şters.

X Selectarea rândului de introducere:
comutaţi în rândul inferior al barei de simbo-
luri prin împingerea 6 al controlerului.

X Selectaţi 4 sau 5 prin rotirea şi apăsarea
controlerului.

sau
X Împingeţi controlerul 5 de atâtea ori,

până când se ascunde bara de simboluri.
X Rotiţi şi apăsaţi controlerul.
X Deplasarea cursorului: selectaţi rândul de

introducere.
X Împingeţi controlerul 6, rotiţi-l şi după

selectarea 2 sau 3 apăsaţi-l.
X Comutarea limbii barei de simboluri:

împingeţi controlerul 6, rotiţi-l şi apăsaţi-l
după selectarea B.
Apar limbile disponibile.

X Selectaţi o limbă.
Setul de caractere este setat pentru limba
selectată.

X Comutarea la căutarea de cuvinte 
scurte (sistem de navigaţie): împingeţi
controlerul 6, rotiţi-l şi apăsaţi-l după
selectarea è .

X Confirmarea datelor introduse (sistem 
de navigaţie): împingeţi controlerul 6,
rotiţi-l şi apăsaţi-l după selectarea ¬.

sau
X Împingeţi controlerul 5 de atâtea ori,

până când se ascunde bara de simboluri.
Apare lista de selectare a localităţii. Înregis-
trarea selectată este marcată.
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Simbolurile din bara de simboluri au următoa-
rea semnificaţie:
Ä Comutarea succesivă la cifre şi simbo-

luri
* Comutarea barei de simboluri la

majuscule sau minuscule
B Comutarea limbii pentru bara de sim-

boluri
% Ştergerea caracterelor sau a datelor

introduse
è Comutarea în căutarea de cuvinte

scurte
4,
5

Selectarea rândului de introducere

2,
3

Mişcarea cursorului în cadrul rândului
de introducere

¬ Confirmarea datelor introduse
& Anularea procesului de introducere
S Introducerea unui paragraf

Introducere caracterelor pe touchpad

: Rând de introducere activ
; Introducerea spaţiilor
= Imaginea suprafeţei sensibile la atingere
? Ştergerea caracterelor

X Introducerea caracterelor: scrieţi caracte-
rul cu un deget pe suprafaţa =.
Caracterul este introdus pe rândul de intro-
ducere :. Dacă sunt posibile diferite inter-
pretări, sunt afişate propuneri de caractere.

X Selectarea propunerii de caracter: şter-
geţi pe touchpad în sus sau în jos.

X Apăsaţi pe touchpad.
X Continuare introducere de caractere.
X Ştergere caracter: dacă este selectat un

rând de intrare, ştergeţi către stânga.
X Confirmare introducere: apăsaţi pe touch-

pad.

Alte posibilităţi de selectare pentru introducerea
de caractere
: Terminarea meniului
; Înapoi la recunoaşterea scrisului de mână
= Utilizarea agendei sau a şabloanelor text

(doar COMAND Online)
? Schimbarea rândului de introducere sau

poziţia cursorului
A Modificarea limbii de introducere
B Terminarea introducerii caracterelor

Setări de sistem

Configurarea setărilor display-ului
Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * Display (Display)

Luminozitate display
X Selectaţi Brightness (Brightness (Lumino-

zitate)).
X Selectaţi valoarea luminozităţii.
Design-ul display-ului
X Selectaţi Day design (Day design (Design

zi)), Night design (Night design (design
noapte)) sau Automatic (Automatic (Auto-
mat)).
Simbolul # indică setarea curentă.

Oprirea sau pornirea display-ului
X Oprirea displayului: selectaţi Display off

(Display off (Display oprit)).
X Pornirea display-ului: apăsaţi controlerul.
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Display domeniu suplimentar
COMAND Online

Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * Additional display area
(Additional display area (Domeniu display
suplimentar))

Următoarele setări vă stau la dispoziţie:
ROră şi dată
RInformaţii despre divertisment
RInformaţii despre navigaţie
RInformaţii despre conexiunea de 
date 
RInformaţii despre offroad
RNu există informaţii

Oră şi dată

Setare automată a orei şi a datei
Sistem Multimedia:
X+Vehicle (Vehicle (Vehicul)) * Time

(Time (Timp))
X Activare sau dezactivare Automatic time 
settings (Automatic time settings (Setări
automate oră)) O ª.

Setarea fusului orar
Cerinţe
RFuncţia Automatic time settings (Auto-

matic time settings (Setări automate oră))
este activată.

Sistem Multimedia:
X+Vehicle (Vehicle (Vehicul)) * Time

(Time (Timp)) * Time zone: (Time zone:
(Fus orar:))
Este afişată o listă cu ţări.

X Selectaţi ţara.
În funcţie de ţară este afişat fusul orar.

X Selectaţi Time Zone (Zonă de timp).

Setarea orei de vară
Sistem Multimedia:
X+Vehicle (Vehicle (Vehicul)) * Time

(Time (Timp)) * Summer Time (Summer
Time (Oră de vară))
Apare o listă cu opţiunile disponibile pentru
setarea orei de vară.

X Selectaţi Automatic (Automatic (Automat)),
On (On (Pornit)) sau Off (Off (Oprit)).

Setarea formatului orei şi a datei
Sistem Multimedia:
X+Vehicle (Vehicle (Vehicul)) * Time

(Time (Timp)) * Format (Format)
X Setare format dată şi oră.

Setare manuală a orei
Sistem Multimedia:
X+Vehicle (Vehicle (Vehicul)) * Time

(Time (Timp)) * Set time manually (Set
time manually (Setare manuală oră))

X Setare oră.
X Selectare minut.
X Setare minut.
X Funcţia Automatic time settings (Auto-

matic time settings (Setări automate oră))
este dezactivată ª.
Dacă pentru comutarea pe ora de vară este
setat Automatic (Automatic (Automat))
apare o interogare dacă aceasta trebuie
păstrată.

Setarea citirii cu voce tare
Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * Text reader speed (Text rea-
der speed (Viteză cititor text))

X Apare o listă.
X Selectaţi Fast (Fast (Rapid)), Medium

(Medium (Mediu)) sau Slow (Slow (Lent)).
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Bluetooth®

Setări Bluetooth®

Bluetooth® este o tehnologie pentru transferul
de date fără fir pe distanţe scurte, de până la
aproximativ 10 m. Prin Bluetooth® puteţi de
ex. să conectaţi telefonul mobil cu sistemul
multimedia şi să utilizaţi următoarele funcţii:
Funcţii Bluetooth® disponibile:
RDispozitiv hands-free
RConexiune la internet
Rsă ascultaţi muzică prin Bluetooth® Audio
Rsă transferaţi cărţi de vizită (vCards) către

autovehicul
Bluetooth® este o marcă înregistrată a Blue-
tooth Special Interest Group (SIG) Inc.

i Conexiunea la internet prin Bluetooth® nu
este disponibilă în toate ţările.

Pornire şi oprire Bluetooth®

Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * Activate Bluetooth (Activate
Bluetooth (Activare Bluetooth))

X Activare O sau dezactivare ª Bluetooth®.

WLAN

Privire de ansamblu asupra conexiunii
WLAN
Următoarele setări WI-FI sunt disponibile pen-
tru autovehiculele cu COMAND Online.
Puteţi utiliza WI-FI, pentru a crea o conexiune
către o reţea WI-FI şi să aveţi acces la Internet
sau alte aparate de reţea.
Următoarele posibilităţi de conectare vă stau
la dispoziţie:
RConexiune WI-FI

Conexiunea WI-FI este creată cu un aparat
care suportă conexiune WI-FI, de ex. către
telefonul mobil sau tableta-PC a clientului.
RSistemul multimedia ca WI-FI-Hotspot

Cu aceasta poate fi conectată de ex. o
tabletă-PC sau un Notebook.

Pentru crearea conexiunii utilizaţi următoarele
metode:
RPIN WPS

Conexiunea către o reţea WI-FI securizată
are loc prin intermediul unui PIN.
RWPS PBC

Conexiunea către o reţea WI-FI securizată
are loc prin intermediul unei apăsări de
buton (Pushbutton).
RCheie de siguranţă

Conexiunea către o reţea WI-FI securizată
are loc prin intermediul unei chei de sigu-
ranţă.

Setare WLAN
Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * WiFi (WiFi)

X Selectare sau deselectare Activate (Acti-
vate (Activare)) O ª.
Dacă WiFi (WiFi) este dezactivat ª, comu-
nicarea prin WI-FI către toate aparatele este
întreruptă. Funcţii ca de ex. ghidarea dina-
mică către destinaţie prin Live Traffic Infor-
mation nu vă mai stă la dispoziţie.

Conectarea aparatului prin WPS PIN
Cerinţe
RPentru acest tip de conexiune aparatul care

urmează să fie conectat trebuie să accepte
„Conectare prin PIN WPS“.

Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * WiFi (WiFi)

X Selectaţi Connect via WPS PIN (Conec-
tare prin WPS PIN).

X Selectaţi WLAN-ul autovehiculului şi „Conec-
tare prin WPS PIN“ la aparatul de conectat.
WLAN-ul autovehiculului se va afişa cu SSID
MB WLAN XXXXX.
Aparatul de conectat generează un PIN.

X Introduceţi acest PIN la sistemul multime-
dia.
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Conectarea aparatului prin apăsare pe
buton (Pushbutton)
Cerinţe
RPentru acest tip de conexiune aparatul care

urmează să fie conectat trebuie să accepte
„Conectare prin Pushbutton“.

Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * WiFi (WiFi)

X Selectaţi Connect via WPS PBC (Conec-
tare prin WPS PBC).

X Selectaţi WLAN-ul autovehiculului şi Con‐
nect via WPS PBC (Conectare prin WPS
PBC) la aparatul de conectat. WLAN-ul auto-
vehiculului se va afişa cu SSID MB WLAN 
XXXXX.

X La sistemul multimedia selectaţi Continue
(Continue (Continuare)).

Conectarea aparatului prin cheia de
securitate
Cerinţe
RPentru acest tip de conexiune aparatul care

urmează să fie conectat trebuie să accepte
„Conectare prin Pushbutton“.

Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * WiFi (WiFi)

X Selectaţi Connect using security key
(Connect using security key (Conectare prin
cheie de securitate)).

X Selectaţi WLAN-ul autovehiculului la apara-
tul de conectat. WLAN-ul autovehiculului se
va afişa cu SSID MB WLAN XXXXX.

X Introduceţi la aparatul de conectat cheia de
siguranţă, care apare pe display-ul sistemu-
lui multimedia.

X Confirmaţi introducerea.

Generarea cheii noi de securitate
Cerinţe
RPentru acest tip de conexiune aparatul care

urmează să fie conectat trebuie să accepte
„Conectare prin Pushbutton“.

Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * WiFi (WiFi)

X Selectaţi Generate security key (Gene-
rare cheie de siguranță).

X Selectaţi Generate new (Generare cheie
nouă).
Se generează o cheie nouă de siguranţă.

X Memorarea cheii de siguranţă: selectaţi
Save (Save (Salvare)).
Apare meniul WI-FI . Începând de acum se
afişează şi verifică la o conexiune prin cheia
de siguranţă cheia nouă. Cu cheia nouă de
siguranţă trebuie să se iniţieze din nou
conexiunea.

i Conexiunile aparatelor, pe care le-aţi reali-
zat până acum cu cheia veche, nu mai func-
ţionează după modificarea cheii de sigu-
ranţă. Trebuie să conectaţi din nou aceste
aparate (Y Pagina 159).

Modificarea numelui SSID
Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * WiFi (WiFi)

X Selectaţi Change SSID (Modificare SSID).
Apare un dialog pentru introducerea SSID.

X Introduceţi noul SSID.
X Selectaţi b.

Autovehiculul se afişează cu noul SSID pe
aparatul de conectat şi în meniul Connect 
using security key (Connect using secu-
rity key (Conectare prin cheie de securi-
tate)).

i Conexiunile aparatelor, pe care le-aţi reali-
zat până acum cu SSID vechi, nu mai func-
ţionează după modificarea SSID. Trebuie să
conectaţi din nou aceste aparate
(Y Pagina 159).

Limba sistemului

Indicaţii cu privire la limba sistemului
Cu această funcţie setaţi limba pentru afişa-
jele meniului şi pentru mesajele de navigaţie.
Selectarea limbii influenţează posibilitatea
introducerii caracterelor. Pentru mesajele de
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navigaţie nu sunt acceptate toate limbile. Dacă
limba nu este acceptată, mesajele de navigaţie
vor fi în limba engleză.

Setarea limbii sistemului
Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * Language (Language (Limbă))

X Setarea limbii.
i Dacă folosiţi material cartografic arăbesc,

puteţi afişa şi informaţiile sub formă de text
de pe harta de navigaţie în alfabetul arab.
Pentru aceasta selectaţi limba arabă din
lista de limbi. Mesajele de navigaţie au loc
atunci de asemenea în limba arabă.

Import şi export de date

Funcţia importului/exportului de date
Următoarele funcţii sunt posibile:
RTransferul datelor de pe un sistem sau auto-

vehicul la alt sistem sau autovehicul.
RAmplasaţi o copie de siguranţă a datelor

personale şi reintroduceţi.
RProtejaţi datele dumneavoastră personale

cu protecţie PIN împotriva exportului nedo-
rit.

Ca mediu de stocare intermediar puteţi utiliza
ori un card SD ori o memorie USB.

Importarea şi exportarea datelor
! La scrierea datelor pe stickul USB sau pe

cardul de memorie, nu trebuie să scoateți în
niciun caz stickul USB sau cardul de memo-
rie! În caz contrar, se înregistrează pierderea
datelor.

Cerinţe
Rautovehiculul este oprit.
RAprinderea sau autovehiculul este pornit.
RCardul de memorie este introdus

(Y Pagina 206) sau stickul USB este conec-
tat (Y Pagina 206).

Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări

sistem)) * Import/export data (Import/
export data (Import/export date))

X Selectaţi Import data (Import data (Import
date)) sau Export data (Export data
(Export date)).

X Importare: selectaţi suportul de date.
Apare o interogare, dacă doriţi să supras-
crieţi datele actuale. Dacă datele sunt de la
alt autovehicul, acest lucru este cunoscut la
citire. Dacă datele sunt importate, sistemul
Multimedia este repornit.

i Setările actuale ale autovehiculului se pot
modifica după importare.

X Exportare: dacă este activată protecţia PIN,
urmează o interogare a PIN-ului.

X Introduceţi un cod PIN format din patru
caractere.

X Selectaţi suportul de date.
Se exportă datele. Exportul de date poate
dura câteva minute.

Activare/dezactivare protecţie PIN
pentru exportul de date
Sistem Multimedia:
X+ Vehicle (Vehicle (Vehicul)) *
System settings (System settings (Setări
sistem)) * Import/export data (Import/
export data (Import/export date))

X Activare: Activate PIN protection
(Activate PIN protection (Activare protecție
PIN)) se activează O.

X Introduceţi un cod PIN format din patru
caractere.

X Reintroduceţi PIN-ul format din patru carac-
tere.
Dacă ambele PIN-uri corespund, protecţia
PIN este activată.

X Dezactivare: Activate PIN protection
(Activate PIN protection (Activare protecție
PIN)) se dezactiveazăª.

X Introduceţi PIN-ul format din patru carac-
tere.

i Dacă aţi uitat PIN-ul, puteţi dezactiva pro-
tecţia PIN la un centru de asistenţă service
Mercedes-Benz. Alternativ: dezactivare pro-
tecţie PIN, prin resetarea datelor personale.

Setări de sistem 161

Si
st

em
e 

m
ul

tim
ed

ia



Actualizare software

Informaţii privind actualizarea soft-
ware
Pentru actualizarea hărţilor de navigaţie vă
stau la dispoziţie următoarele surse:

sursa actualizării tipul actualizării

Internet hărţile navigaţiei

mediu de stocare
extern, de ex. Stick-
USB

hărţile navigaţiei

Efectuarea actualizării software-ului
X Încărcarea suportului de date:
RIntroduceţi cardul SD.
RConectaţi stickul de memorie.
Sistemul multimedia verifică suportul de
date şi emite un mesaj corespunzător pe
display.
Dacă software-ul cartografic corespunde
sistemului de navigaţie şi software-ului
actual de sistem, sistemul multimedia veri-
fică dacă datele cartografice ale suportului
de date sunt deja instalate.

Datele cartografice nu sunt încă instalate
Pe afişaj vedeţi pentru comparaţie versiunile
software ale software-ului cartografic de pe
suportul de date şi software-ul cartografic
instalat al sistemului Multimedia. După aceea
puteţi actualiza software-ul cartografic.
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie)
X Selectaţi Update (Update (Actualizare)) sau
Cancel (Cancel (Anulare)).
După selectarea Update (Update (Actuali-
zare)) se înregistrează datele cartografice.
După selectarea Cancel (Cancel (Anulare))
nu se continuă instalarea software-ului car-
tografic.

X Scoateţi suportul de date.
Dacă este necesar un cod de activare pen-
tru software-ul cartografic, apare o solicitare
pentru introducerea acestuia.

X Introduceţi codul de activare din şase cifre.
X Selectaţi ¬.

Software-ul cartografic se instalează. Apare
un mesaj corespunzător.

Dacă introduceţi un cod de activare greşit,
apare din nou solicitarea pentru introduce-
rea codului de activare. După trei introdu-
ceri greşite a codului de activare, apare soli-
citarea pentru introducerea codului de acti-
vare cu întârziere. Întârzierile se măresc de
la cinci minute de la fiecare introducere gre-
şită a codului de activare până la maxim
cinci ore.
Datele cartografice sunt înregistrate în fun-
dal. Puteţi utiliza navigaţia în timpul proce-
sului de instalare şi să interogaţi oricând
statusul actualizării software-ului.

X Confirmaţi mesajul afişat cu privire la pro-
gresul actualizării.
Apare ultimul afişaj de navigaţie.

Interogarea statusului actualizării soft-
ware-ului
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Map content (Map content
(Conținut hartă))

X Selectaţi Map version (Versiune hartă).
Dacă procesul de instalare s-a încheiat cu
succes, apare mesajul Map update has 
been completed successfully. Res‐
tarting navigation system... (Map
update has been completed successfully.
Restarting navigation system... (Actualizarea
hărții s-a finalizat cu succes. Se repornește
sistemul de navigație...)). Navigaţia porneşte
din nou. O ghidare spre destinaţie existentă
este calculată din nou cu datele cartografice
noi şi este continuată.

X Confirmaţi mesajul.
X Scoateţi suportul de date.

Procesul de instalare este încheiat.
X Proces de instalare la date cartografice 

Multi-DVD: după ce a fost înregistrată
prima DVD, apare un mesaj pentru introdu-
cerea celui de al doilea DVD. Urmaţi instruc-
ţiunile de pe display-ul sistemului multime-
dia.

X Întrerupere proces de instalare: scoateţi
suportul de date.

i Puteţi continua un proces de instalare
întrerupt la un alt moment.
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Funcţia Reset (resetare)
Sistem Multimedia:
X+Vehicle (Vehicle (Vehicul)) * Sys‐
tem settings (System settings (Setări sis-
tem)) * Reset (Reset)

X Selectaţi Yes (Yes (Da)).
Apare o interogare, dacă doriţi să resetaţi.
Întrerupere: selectaţi No (No (Nu)).

X Resetare: selectaţi Yes (Yes (Da)).
Sistemul multimedia este resetat la setările
fabricantului şi repornit.
Date personale vor fi şterse, de exemplu:
RMemorie posturi de radio
RTelefoanele mobile conectate

Navigaţie COMAND Online

Pornirea navigaţiei
Sistem Multimedia:
X+Navi (Navigaţie)

Dacă o ghidare spre destinaţie este activă,
apare harta şi va fi afişată poziţia actuală a
autovehiculului.
Dacă nu este activă o ghidare spre destina-
ţie, se afişează suplimentar meniul. Desti‐
nation (Destination (Destinaţie)) este mar-
cat.

Afişarea şi ascunderea meniului
Navigaţie

Cerinţe
RHarta indică poziţia actuală a autovehiculu-

lui.
X Afişare: împingeţi controller-ul 6.
sau
X Efectuaţi o mişcare de ştergere în jos pe

touchpad.
X Ascunderea meniului: apăsaţi tasta %.

Introducerea destinaţiei

Introducerea destinaţiei speciale sau a
adresei
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie)) * Address 
entry (Address entry (Intrare adresă))

Posibilităţile de introducere sunt de ex.:
Rlocalitatea sau codul poştal, strada, numărul
Rlocalitatea sau codul poştal, strada
Rlocalitatea sau codul poştal, centru
Rlocalitatea sau codul poştal, intersecţia
Rstrada, localitatea sau codul poştal, numărul
Rstrada, localitatea sau codul poştal, inter-

secţia.
Exemplul prezintă modul în care introduceţi o
adresă ca localitate, stradă şi număr.
X Selectaţi Town (Town (Oraș)).
X Introduceţi BERLIN.
X Selectaţi OK (OK).
BERLIN este o înregistrare care apare de
mai multe ori în ţara selectată, Germania.
Recunoaşteţi acest lucru după simbolul G.

X Selectaţi BERLIN G.
Selectarea unei înregistrări, pentru care diri-
jarea spre destinaţie trebuie pornită, are loc
în lista de selectare. Introducerile arată
următoarea unitate administrativă mai mare,
în care se află înregistrarea. Dacă este dis-
ponibil, este afişat codul poştal. Dacă pentru
înregistrare sunt disponibile diferite coduri
poştale, cifrele corespunzătoare sunt repre-
zentate cu un X.

X Selectaţi înregistrarea.
X Selectaţi Street (Street (Stradă)).
X Introduceţi strada, de ex. UNTER DEN L.
X Selectaţi înregistrarea.
X Selectaţi House no. (House no. (Nr. casă)).
X Introduceţi numărul casei.
X Selectaţi înregistrarea.

Meniul de introducere a adresei indică
adresa. Secţiunea alăturată a hărţii indică
destinaţia.

Puteţi introduce elemente suplimentare ale
adresei:
RCountry (Country (Țară)) 

RPostal code (Postal code (Cod poștal)) 
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RCentre (Centre (Centru)) 

RJunction (Junction (Legătură)) 

Căutare cuvinte scurte
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie)) * Free desti‐
nation search (Free destination search
(Căutare destinație arbitrară))

X Introduceţi o destinaţie specială (POI) sau o
adresă.
În timpul introducerii sistemul vă oferă pro-
puneri care pot fi preluate.
Posibilităţile de introducere sunt de ex.:
Rstrada, oraşul
Rcodul poştal
Rnumele POI
Roraşul, numele POI.
Exemple:
RDacă căutaţi de ex. Königsstraße în Stutt-

gart, puteţi introduce STUT şi KÖN.
RDacă căutaţi de ex. o destinaţie specială

din Marea Britanie, puteţi introduce THE
SHARD.

În timpul introducerii, se afişează numărul
rezultatelor exacte şi numărul tuturor rezul-
tatelor.
Afişajul ---/--- apare la introducerea a
mai puţin de trei caractere.
Afişajul 999+ apare la prea multe rezultate.

X Selectaţi OK (OK).
Se afişează rezultatele căutării.

X Selectaţi Addresses (XX/XX) (Addresses
(XX/XX) (Adrese (XX/XX))).
Se afişează rezultatele.

X Selectaţi o înregistrare.
Meniul de introducere a adresei indică
adresa. Secţiunea alăturată a hărţii indică
destinaţia.

Selectarea destinaţiei speciale
Sistem Multimedia:
X+Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie)) * POIs (POIs)
X Selectaţi o categorie.
sau
X Selectaţi o subcategorie.

Lista este sortată în funcţie de distanţa
ascendentă.
Destinaţiile speciale afişează următoarele
informaţii:
Rnumele destinaţiei speciale
Rdistanţa până la destinaţia specială în

linie dreaptă
Rla căutarea în jurul poziţiei actuale a auto-

vehiculului, va fi afişată direcţia spre des-
tinaţia specială în linie dreaptă (săgeată).

X Selectaţi o destinaţie specială.

Accesarea căutării online
Sistem Multimedia:
X+Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie)) * Free desti‐
nation search (Free destination search
(Căutare destinație arbitrară)) * Online 
search (Online search (Căutare online))
După realizarea conexiunii la Internet, apare
o listă. Acesta afişează destinaţii online con-
form introducerilor de până acum.
Destinaţiile online sunt furnizate de către un
furnizor de Internet.

X Selectaţi o destinaţie.

Selectarea opţiunilor de căutare
Sistem Multimedia:
X+Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie)) * Free desti‐
nation search (Free destination search
(Căutare destinație arbitrară)) * Search 
options (Search options (Opțiuni de
căutare))

X Activare sau dezactivare Error-tolerant 
search (Error-tolerant search (Căutare tole-
rantă la erori)) sau POI search (POI search
(Căutare POI)) O ª.
Dacă elementele adresei sunt incomplete
sau scrise neclar, căutarea cu o marjă de
eroare este importantă.
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Selectarea ultimei destinaţii
Sistem Multimedia:
X+Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie)) * Previous 
destinations (Previous destinations)

X Selectaţi o destinaţie.
Apare adresa destinaţiei.

Selectarea contactului din agendă
Sistem Multimedia:
X+Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie)) * Contacts
(Contacts)

X Selectaţi un contact.
Se afişează datele de contact.

X Selectaţi o adresă.

Selectarea destinaţiei de pe cardul de
memorie
Cerinţe
RCardul SD este introdus (Y Pagina 206).
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * From memory card (From
memory card (De pe card de memorie))

X Selectaţi o categorie sau Personal routes
(Personal routes (Rute personale)).
Apar destinaţiile speciale personale disponi-
bile sau introducerile rutelor.

X Selectaţi o destinaţie specială personală sau
o rută personală.
Apare adresa destinaţiei speciale personale
sau se afişează ruta personală în card.

Când introducerile sunt memorate apare un
registru pentru selectarea rapidă. Destinaţiile
speciale şi rutele personale pot fi memorate şi
sortate cu diferite seturi de caractere (de ex.
latin, chirilic, arab).
X Selectarea registrului: împingeţi controle-

rul 9.
X Selectaţi un caracter.
X Selectarea setului de caractere pentru 

sortare: selectaţi B.
Apar seturile de caractere disponibile. Sim-
bolul # indică setarea curentă.

Introducerea coordonatelor geografice
Sistem Multimedia:
X+Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie)) * Geo-coordi‐
nates (Geo-coordinates)

X Introduceţi coordonatele geografice cu
grade de latitudine şi longitudine în grade,
minute şi secunde.
Harta afişează poziţia.

X Confirmaţi introducerea.

Selectarea destinaţiei pe hartă
Sistem Multimedia:

X+ Navi (Navigaţie) * Destination
(Destination (Destinaţie)) * Map (Map)

X Deplasaţi harta.
X Modificaţi scara hărţii (Y Pagina 172).

În partea de jos, vedeţi scala. Prin rotirea
spre dreapta a controlerului harta se micşo-
rează, iar prin rotirea spre stânga a controle-
rului harta se măreşte.

X Selectaţi o destinaţie.

Selectarea destinaţiei din aplicaţiile
Mercedes-Benz
Cerinţe
RUn telefon mobil cu tarif de date este conec-

tat cu sistemul multimedia (Y Pagina 178).
Sistem Multimedia:
X+Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie))
X Selectaţi Mercedes-Benz Apps (Mercedes-

Benz Apps (Aplicații Mercedes-Benz)).

Introducerea destinaţiei intermediare
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie)) * Interme‐
diate destinations (Intermediate desti-
nations (Destinații intermediare))

X Selectaţi o categorie sau Other (Other
(Altele)).
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X După selectarea unei categorii, selectaţi o
destinaţie specială de-a lungul unui traseu
sau din împrejurimi (dacă există).

X După selectarea opţiunii Other (Other
(Altele)), utilizaţi posibilitatea de introducere
a destinaţiei.

Calcularea traseului cu destinaţii inter-
mediare
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie)) * Interme‐
diate destinations (Intermediate desti-
nations (Destinații intermediare))

X Selectaţi Start route guidance (Start
route guidance (Începeți ghidarea spre des-
tinație)).
Ruta este calculată cu destinaţiile interme-
diare setate.

Editarea destinaţiilor intermediare
Sistem Multimedia:
X+Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie)) * Interme‐
diate destinations (Intermediate desti-
nations (Destinații intermediare))

Modificarea succesiunii destinaţiilor inter-
mediare
X Selectaţi Move (Move (Deplasare)).
X Deplasaţi destinaţia intermediară sau desti-

naţia în poziţia dorită prin rotirea controleru-
lui.

Ştergerea destinaţiei intermediare
X Selectaţi Delete (Delete) (Ştergere).

Traseu

Calcularea traseului
Cerinţe
RDestinaţia a fost introdusă. Se afişează

adresa destinaţiei.
X Selectaţi Start (Start) sau Continue (Conti-

nue (Continuare)).
Selecţia Start (Start): ruta va fi calculată.
Selectare Continue (Continue (Conti-
nuare)): dacă se activează Calculate 

alternative routes (Calculate alternative
routes (Calculare rute alternative)), se calcu-
lează rutele alternative. Puteţi afişa traseele
alternative şi le puteţi selecta pentru dirija-
rea spre destinaţie (Y Pagina 167).
Dacă există deja o dirijare spre destinaţie
activă, va apare o fereastră de interogare
pentru închiderea acesteia.

X Selectaţi Yes (Yes (Da)) sau Set as inter‐
mediate destination (Set as intermediate
destination).
Yes (Yes (Da)) întrerupe ghidarea spre desti-
naţie în desfăşurare şi porneşte calcularea
rutei pentru destinaţia nou introdusă.
Set as intermediate destination (Set
as intermediate destination) preia destinaţia
nou introdusă pentru destinaţia existentă şi
deschide lista opririlor intermediare.

Selectarea tipului de rută
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Route settings (Route set-
tings (Setări rută))

X Selectaţi un tip de traseu.
Există un traseu: traseul va fi calculat cu
noul tip de traseu.
Nu există niciun traseu: următorul traseu va
fi calculat cu noul tip de traseu.
Sunt disponibile spre selectare următoarele
tipuri de rute:
REco route (Eco route (Rută eco)): Se cal-

culează traseul cel mai economic. Timpul
de călătorie poate dura un pic mai mult
decât la traseul rapid.
RFast route (Fast route (Rută rapidă)):

Ruta va fi calculată cu timpul de călătorie
cel mei scurt.
RShort route (Short route (Rută scurtă)):

Ruta va fi calculată cu cel mai scurt tron-
son.
RDynamic route (Dynamic route (Rută

dinamică)): Ruta ţine cont de anunţurile
din trafic. Anunţurile din trafic la Live Traf-
fic Information sau FM RDS-TMC vor fi
luate în considerare.
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Selectarea opţiunilor de traseu
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Route settings (Route set-
tings (Setări rută)) * Avoid options
(Avoid options (Evitare opțiuni))

Evitarea zonelor
X Selectaţi Avoid area (Avoid area (Evitare

zonă)).
Evitarea autostrăzilor, feriboturilor, trenu-
rilor pentru autovehicule, tunelurilor, 
străzilor neasfaltate
X Selectaţi O sau anulaţi selectarea ª opţiu-

nii de evitare.
Utilizarea străzilor cu rovinietă
X Selectaţi Use vignette roads (Use vig-

nette roads (Utilizare drumuri cu vinietă)).
Calcularea rutei are loc prin luarea în consi-
derare a străzilor pentru care există o obli-
gaţie de plată a taxei (obligaţia plăţii rovinie-
tei) pentru o anumită perioadă de timp.

Utilizarea străzilor cu obligaţia plăţii taxei 
de drum
X Selectaţi Use toll roads (Use toll roads

(Utilizare drumuri cu taxă)).
Calcularea rutei are loc prin luarea în consi-
derare a străzilor pentru care există o obli-
gaţie de plată a taxei de utilizare (taxa de
drum) pentru o anumită perioadă de timp.

Opţiunile de rută nu este disponibile în toate
ţările.
Opţiunile de rută selectate nu pot fi luate în
considerare mereu. Astfel o rută poate con-
ţine, de ex. un feribot, cu toate că opţiunea
Avoid ferries (Avoid ferries (Evitare feribo-
turi)) este activată. Apoi apare un mesaj şi veţi
auzi un anunţ.

Selectarea mesajelor
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Settings (Settings (Setări))
X Activaţi O sau dezactivaţi ª mesajul.
RAnnounce street names (Anunțarea

numelor străzilor) 

Sistemul multimedia spune numele
străzilor pe care se face următoarea
manevră de circulaţie.
Funcţia nu este disponibilă în toate ţările
şi în toate limbile.
RAudio fadeout (Dezactivare audio) 

Volumul unei surse media active se
reduce automat în timpul unui mesaj de
navigaţie.
RReserve fuel level (Nivel combustibil

de rezervă) 

Funcţie activată: Când se atinge rezerva
de combustibil, apare interogarea dacă
doriţi să începeţi căutarea după ben-
zinării.

Afişarea informaţiilor privind destina-
ţia
Cerinţe
RO destinaţie este introdusă. Adiţional, ruta

poate avea până la patru destinaţii interme-
diare.

Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Route (Route

(Rută)) * Destination information
(Destination information (Informaţii destina-
ţie))
Destinaţia şi destinaţiile intermediare deja
introduse sunt afişate cu distanţa de depla-
sare, timpul de deplasare şi ora sosirii.

Selectarea traseului alternativ
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Route (Route

(Rută)) * Alternative route (Alterna-
tive route (Rută alternativă))
Rutele vor fi afişate conform setărilor în
setările de rută.
Ruta Eco (rută economică) va fi afişată cu o
linie verde.

X Afişarea rutelor suplimentare: selectaţi
Next (Next (Următor)) sau Previous (Pre-
vious (Anterior)).

X Pornirea unei ghidări noi spre destinaţie
selectaţi Start (Start).
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Dirijare spre destinaţie

Indicaţii cu privire la dirijarea spre
destinaţie
Dirijarea spre destinaţie porneşte după calcu-
larea rutei .
Regulile de circulaţie au întotdeauna prioritate
faţă de recomandările sistemului Multimedia.
Recomandările de rulare sunt:
Rmesajele de navigaţie
Rafişajele dirijării spre destinaţie
Rrecomandări privind banda de rulare
Dacă nu urmaţi recomandările de rulare sau
dacă părăsiţi ruta calculată, se calculează
automat o nouă rută.
Recomandările de rulare pot diferi de situaţia
reală din trafic:
Rîn cazul traseului modificat
Rîn cazul inversării direcţiei pe o stradă cu

sens unic
De aceea, în timpul cursei respectaţi regulile
de circulaţie aplicabile.
În următoarele situaţii, ruta poate diferi de ruta
ideală:
Rlucrări la drumuri
Rdate cartografice digitale incomplete.

Manevre de rulare
Manevrele de rulare sunt alcătuite din trei
faze:
RFaza pregătitoare

Sistemul multimedia vă pregăteşte pentru
următoarea manevră de rulare de ex. cu
anunţul „La următoarea viraţi la dreapta“.
Harta apare pe ecranul complet.
RFaza de informare

Sistemul multimedia anunţă manevra de
rulare care urmează în curând de ex. cu
anunţul „În 200 de m viraţi la dreapta“.
Afişajul este împărţit în jumătate. În
jumătatea stângă vedeţi harta, în dreapta o
reprezentare detaliată a intersecţiei sau o
imagine 3D a viitoarei manevre de rulare.
RFaza de efectuare a manevrei

Sistemul multimedia anunţă manevra de
rulară iminentă de ex. cu anunţul „Viraţi la
dreapta acum“.
Afişajul este împărţit în jumătate.

Manevra de rulare are loc dacă bara des-
chisă la culoare din dreapta este finalizată
pe 0 m şi simbolul poziţiei actuale a autove-
hiculului atinge punctul de manevră alb.
Când manevra de rulare este finalizată,
harta apare pe ecranul complet.

i Manevrele de rulare sunt afişate şi pe dis-
play-ul panoului de instrumente.

Recomandări privind banda de rulare
Afişarea are loc în cazul străzilor cu mai multe
benzi.
Dacă harta digitală conţine datele cores-
punzătoare, sistemul Multimedia poate afişa
recomandări cu privire la banda de rulare pen-
tru următoarele manevre de rulare.

Stau la dispoziţie următoarele recomandări de
bandă:
RBandă de rulare nerecomandată :

Pe această bandă de rulare nu este posibilă
efectuarea următoarei manevre de rulare
fără a schimba banda.
RBandă de rulare posibilă (gri deschis);

Numai pe această bandă de rulare este posi-
bilă efectuarea următoarei manevre de
rulare.
RBenzi de rulare recomandate (alb)=

Pe această bandă de rulare este posibilă
efectuarea următoarelor două manevre de
rulare.

Destinaţie atinsă
Când s-a ajuns la destinaţie, vedeţi steguleţul
destinaţiei. Ghidarea spre destinaţie s-a
încheiat.

168 Navigaţie COMAND Online
Si

st
em

e 
m

ul
tim

ed
ia



Pornirea şi oprirea mesajelor de navi-
gaţie
Cerinţe
RExistă un traseu.
RGhidarea spre destinaţie este activă.
X Dezactivare: apăsaţi tasta 8 de pe vola-

nul multifuncţional în timpul unui mesaj de
navigaţie.
Apare mesajul Spoken driving recom‐
mendations have been deactivated.
(Recomandările vorbite pentru stilul de con-
dus au fost dezactivate.).

X Activare: împingeţi controller-ul 6.
X Selectaţi +.
În următoarele situaţii mesajele de navigaţie
vor fi activate automat:
RTraseul va fi recalculat.
Rsistemul multimedia va fi oprit şi repornit.
Rautovehiculul va fi repornit.

Reglarea volumului mesajelor de navi-
gaţie
Cerinţe
RExistă o rută.
RGhidarea spre destinaţie este activă.
X În timpul unui mesaj de navigaţie, apăsaţi

tasta W sau tasta X de pe volanul
multifuncţional.

sau
X Rotiţi dispozitivul de reglare de pe partea

dreaptă de lângă touchpad.
i Când porniţi autovehiculul, volumul este

setat la minimum.

Repetarea mesajelor de navigaţie
Cerinţe
RExistă un traseu.
RGhidarea spre destinaţie este activă.
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie)
X Selectaţi +.

Se repetă mesajul de navigaţie.

Anularea dirijării spre destinaţie
Cerinţe
RExistă un traseu.
RGhidarea spre destinaţie este activă.
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie))
X Selectaţi Cancel current route gui‐
dance (Cancel current route guidance).

Continuarea dirijării spre destinaţie
Cerinţe
RExistă un traseu.
RDirijarea spre destinaţie a fost anulată sau

întreruptă.
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie))
X Selectaţi Continue route guidance (Con-

tinuare ghidare spre destinație).

Dirijarea spre o destinaţie off-road
Destinaţia offroad: Destinaţia se află pe harta
digitală. Însă harta nu conţine nicio stradă care
duce la destinaţie.
Puteţi introduce destinaţii offroad în hartă.
Ghidarea spre destinaţie se întâmplă cât mai
mult timp posibil prin intermediul mesajelor de
navigaţie şi afişajelor ghidării spre destinaţie
pe străzi care sunt cunoscute de sistemul mul-
timedia.
Cu puţin timp înainte de ajungerea în ultimul
punct cunoscut de pe hartă, veţi auzi mesajul
„Vă rugăm să urmaţi săgeata de direcţie“. Pe
afişaj vedeţi o săgeată de direcţie cu distanţa
spre destinaţie în linie dreaptă.

Dirijarea spre destinaţie dintr-o poziţie
off-road
Poziţia offroad: poziţia actuală a autovehiculu-
lui se află în cadrul hărţii digitale în afara
străzilor disponibile.
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Aceste afişaje apar la începutul ghidării spre
destinaţie:
Rmesajul Road not mapped (Road not map-

ped (Strada nu este cartografiată))
Ro săgeata de direcţie care indică direcţia

spre destinaţie în linie dreaptă.
Dacă autovehiculul se deplasează din nou pe o
stradă cunoscută de sistemul multimedia, ghi-
darea spre destinaţie se va desfăşura în modul
uzual.

Off-road în timpul dirijării spre destina-
ţie
Traseul real al străzii se poate abate de la
datele hărţii digitale, de exemplu, datorită unor
lucrări de construcţie. În astfel de cazuri, siste-
mul multimedia nu poate aloca temporar pozi-
ţia actuală a autovehiculului hărţii digitale.
Autovehiculul este offroad.
Următoarele afişaje apar la offroad:
Rmesajul Road not mapped (Road not map-

ped (Strada nu este cartografiată))
Ro săgeata de direcţie care indică direcţia

spre destinaţie în linie dreaptă.
Dacă autovehiculul se deplasează din nou pe o
stradă cunoscută de sistemul multimedia, ghi-
darea spre destinaţie se va desfăşura în modul
uzual.

Destinaţie

Salvarea poziţiei curente a autovehicu-
lului
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Position

(Position (Poziție))
X Selectaţi Save (Save (Memorare)).

Poziţia actuală a autovehiculului este memo-
rată în memoria ultimelor destinaţii.

Memorarea poziţiei hărţii
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie)
X Afişaţi cursorul prin apăsarea 7 a controle-

rului.
X Deplasaţi harta în poziţia dorită

(Y Pagina 173).

X Afişaţi meniul prin împingerea 6 a contro-
lerului.

X Selectaţi Position (Position (Poziție)).
X Selectaţi Save (Save (Memorare)).

Poziţia hărţii este memorată în memoria ulti-
melor destinaţii.

Editarea ultimelor destinaţii
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Destination

(Destination (Destinaţie)) * Previous 
destinations (Previous destinations)

X Selectaţi o destinaţie.
Apare adresa destinaţiei.

Memorarea destinaţiei în agenda de adrese
X Selectaţi Save (Save (Memorare)).
X Memorare drept contact nou: selectaţi
As new contact (As new contact (Memo-
rare drept contact nou)).

X Selectaţi Not classified (Not classified
(Neclasificat)), Home (Home) sau Work (Work
(Muncă)).
Un meniu de introducere arată adresa desti-
naţiei.

X Introduceţi numele şi prenumele.
X Selectaţi OK (OK).

Apare mesajul Saving successful (Saving
successful (Salvare reușită)). Adresa de des-
tinaţie este memorată ca un contact de
navigat în agenda de adrese.

X Adăugare la un contact: selectaţi Add to 
contact (Add to contact (Adăugare la con-
tact)).
Apare agenda de adrese.

X Căutaţi înregistrarea (contactul) în agenda
de adrese (Y Pagina 186).

X Apăsaţi controlerul.
Apare mesajul Saving successful (Saving
successful (Salvare reușită)). Adresa desti-
naţiei este atribuită unui contact în agenda
de adrese.
Numerele de telefon nu sunt preluate în
câmpurile de numere de telefon ale agendei
de adrese. După selectarea adresei destina-
ţiei din agenda de adrese pentru sistemul de
navigaţie, se afişează numărul de telefon
aparţinător.
Dacă contactul deţine deja două adrese de
destinaţie, vedeţi o întrebare de confirmare
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pentru suprascrierea unei adrese de desti-
naţie.

X Selectaţi Yes (Yes (Da)) sau No (No (Nu)).
După selectarea Yes (Yes (Da)) apare o listă
care indică ambele adrese de destinaţie.

X Selectarea unei adrese de destinaţie.
Adresa de destinaţie este suprascrisă.

Memorarea destinaţiei pe cardul SD
X Introduceţi un card SD (Y Pagina 206).
X De ex. afişaţi o destinaţie specială.
X Selectaţi Save (Save (Memorare)).
X Selectaţi To the memory card (To the

memory card (La cardul de memorie)).
X Selectaţi Not classified (Not classified

(Neclasificat)) sau , dacă este disponibilă, o
categorie configurată de dvs.
Apare un meniu de introducere.

X Introduceţi numele şi prenumele.
X Selectaţi OK (OK).

Apare mesajul Saving successful (Saving
successful (Salvare reușită)). Destinaţia este
memorată pe cardul SD.

Dirijare spre destinaţie cu anunţuri
actuale din trafic

Privire de ansamblu asupra informaţii-
lor de trafic
Anunţurile de trafic pot fi recepţionate cu
următoarele servicii:
RLive Traffic Information (nu este disponibil în

toate ţările)
RFM RDS-TMC (nu este disponibil în toate

ţările)
Utilizarea simultană a ambelor servicii nu
este posibilă.
Live Traffic Information sau FM RDS-TMC
vor fi afişate cu un simbol.

i Anunţurile de pericol pot fi recepţionate
prin intermediul serviciului Car-to-X.

i Sunt posibile abateri între anunţurile de
trafic recepţionate şi situaţia reală din trafic.

Bine de ştiut despre Live Traffic Information:
RAnunţurile actuale de trafic vor fi recepţio-

nare prin intermediul conexiunii la Internet

sau prin intermediul roamingului de date
(pentru ţările europene selectate).
RSituaţia din trafic este actualizată la inter-

vale scurte, regulate de timp.
RServiciul de abonament este gratuit timp de

trei ani începând de la data de fabricaţie în
ţările europene selectate.
Starea abonamentului poate fi afişată
(Y Pagina 171).

Poziţiile autovehiculului sunt transferate regu-
lat la Mercedes‑Benz AG. Datele sunt anonimi-
zate imediat de Mercedes‑Benz AG şi sunt
transmise furnizorului de date de trafic. Cu
ajutorul acestor date, anunţurile de trafic, care
sunt relevante pentru poziţia autovehiculului,
vor fi transmise la autovehicul. În acelaşi timp
autovehiculul este un senzor pentru fluxul de
circulaţie şi ajută la îmbunătăţirea calităţii
anunţurilor de trafic.
Dacă nu doriţi să trimiteţi poziţiile autovehicu-
lului, puteţi dezactiva serviciul la un centru de
asistenţă service Mercedes-Benz.
Bine de ştiut despre FM RDS-TMC:
RUn post de radio FM RDS-TM emite pe lângă

programul radio şi anunţuri de trafic.
RFM RDS-TMC nu este disponibil în toate

ţările.

Afişarea informaţiilor despre abona-
ment
Cerinţe
RAutovehiculul este dotat cu Live Traffic

Information.
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Traffic (Traf-

fic (Trafic))
X Selectaţi Subscription information

(Subscription information (Informații abona-
ment)).
Mesajele indică starea abonamentului. Abo-
namentul este valabil şi indică data de expi-
rare sau nu există un abonament.

X Selectaţi OK (OK).
Prelungirea abonamentului
X Accesaţi Online Shop (App Store).
X Introduceţi datele dvs.
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Afişarea hărţii traficului
Sistemul multimedia poate afişa pe hartă anu-
mite evenimente din trafic. Afişajele se pot
vizualiza la scara de 20 m până la 20 km.
Pe display este reprezentat întregul tronson
afectat cu simbolurile corespunzătoare, indife-
rent cât durează evenimentul respectiv. Sim-
bolurile de trafic se găsesc pe partea de caro-
sabil afectată de eveniment.

: Ambuteiaj pe rută
; Trafic cu întreruperi pe rută
= Blocaj
? Blocaj
A Trafic cu întreruperi (pătrate galbene de-a

lungul drumului afectat)
B Ambuteiaj (pătrate roşii de-a lungul drumu-

lui afectat)

Afişarea evenimentelor din trafic
Cerinţe
RPentru Live Traffic Information (nu este dis-

ponibil în toate ţările): autovehiculul este
echipat cu un modul de comunicaţie cu un
card SIM integrat şi activat.
RDacă autovehiculul este pornit, modulul de

comunicaţie realizează automat o conexiune
la Internet. La scurt timp după acea datele
de trafic sunt disponibile.

Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie)
X Selectaţi Traffic (Traffic (Trafic)).

Dacă nu este disponibilă o acoperire de
reţea pentru Live Traffic Information sau FM
RDS-TMC sau nu există mesaj de trafic,
vedeţi un mesaj corespunzător.

Citirea cu voce tare a anunţurilor din
trafic
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Traffic (Traf-

fic (Trafic))
X Selectaţi Messages on the route (Messa-

ges on the route (Mesaje pe rută)).
Sistemul multimedia citeşte mesajele în
ordine.
Dacă nu există niciun mesaj pe rută, Messa‐
ges on the route (Messages on the route
(Mesaje pe rută)) este nefuncţional.

X Întreruperea citirii sonore: selectaţi Can‐
cel read-aloud function (Cancel read-
aloud function (Anulare funcție de citire cu
voce tare)).
Anunţul actual de trafic se citeşte cu voce
tare până la capăt, după aceea funcţia se
încheie.

i Sistemul multimedia întrerupe automat
funcţia de citire sonoră dacă ruta este recal-
culată în urma unui nou anunţ de trafic.

Citirea automată a mesajelor
X Selectaţi Read traffic announcements 
automatically (Read traffic announce-
ments automatically (Citire automată a
mesajelor din trafic)).
Funcţia O se activează sau se dezactivează
ª.

Hartă şi busolă

Setarea scării hărţii
Cerinţe
RHarta este reprezentată pe ecranul complet,

meniul este ascuns .
Harta indică în stânga jos scara setată
actual şi acul de busolă.
Autovehicule cu volan pe dreapta: scara
hărţii setată actual şi acul de busolă sunt
afişate pe hartă în dreapta jos.
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X Rotiţi controller-ul.
Scala scării apare în marginea inferioară a
display-ului.

X Rotiţi controller-ul până când acul indică
spre scara de hartă dorită.
Dreptunghiul : din scala scării indică în
timpul selectării scării ultima scară setată.
Dacă selectarea scării a fost terminată, se
afişează noua scară.

Deplasarea hărţii
Cerinţe
RHarta este reprezentată pe ecranul complet,

meniul este ascuns .
X Apăsaţi controller-ul. Apare cursorul.
X Împingeţi controller-ul 1, 4 sau
2.
Harta se mişcă sub cursor în direcţia cores-
punzătoare.

Selectarea orientării hărţii
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options)
X SelectaţiMap orientation (Orientare

hartă).
Simbolul # indică setarea curentă.

X Selectaţi o setare.

Selectarea simbolurilor destinaţiilor
speciale
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Map content (Map content
(Conținut hartă))
Destinaţii speciale sunt de ex. benzinăriile şi
hotelurile. Acestea pot fi afişate ca simboluri

pe hartă. Nu toate simbolurile speciale sunt
disponibile peste tot.

X Selectaţi POI symbols on map (Simboluri
POI pe hartă).
Simbolul # indică setarea curentă.
Standard symbols (Standard symbols
(Simboluri standard)) indică simbolurile
categoriile predefinite de pe hartă.
Personal symbols (Personal symbols (Sim-
boluri personale)) permite selecţia personală
a simbolurilor din categoriile disponibile.

X Selectaţi o setare.
X Selectaţi categoriile.

Simbolurile speciale ale categoriilor selec-
tate vor fi afişate O sau nu ª.

Selectarea informaţiilor text
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Map content (Map content
(Conținut hartă))

X Selectaţi Text information on map
(Informații text pe hartă).
Simbolul # indică setarea curentă.

X Selectaţi o setare.
Current street (Stradă curentă) indică
strada actuală la marginea de jos a displayu-
lui.
Geo-coordinates (Geo-coordinates (Coor-
donate geografice)) afişează următoarele
informaţii:
Rgradul de latitudine şi de longitudine
Rindicarea altitudinii

Indicarea altitudinii poate diferi de reali-
tate.
Rnumărul sateliţilor recepţionaţi

Dacă harta este mutată, aceste informaţii
nu vor fi afişate.

Afişarea următoarei intersecţii
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Map content (Map content
(Conținut hartă))

X Activare sau dezactivare Next intersec‐
ting street (Next intersecting street
(Următoarea stradă cu intersecție)) O ª.
Funcţia este activată O: dacă nu este
activă o ghidare spre destinaţie, pe partea
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superioară a ecranului va fi afişat numele
următoarei străzi cu care vă veţi intersecta.

Afişarea informaţiilor pentru autos-
tradă pe hartă
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Map content (Map content
(Conținut hartă))

X Motorway information (Informații autos-
tradă) Activarea O sau dezactivarea ª.
Dacă este activată funcţia O, atunci pe
durata unei deplasări pe autostradă pot fi
accesate informaţii.
În timpul deplasării pe autostradă se pot
afişa:
Rurmătoarele staţii de benzină şi popasuri
Rzonele de odihnă şi ieşirile de pe autos-

tradă
şi distanţa la care se află acestea momen-
tan faţă de poziţia actuală a vehiculului

Afişarea semnelor de circulaţie pe
hartă
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Map content (Map content
(Conținut hartă))

X Activare sau dezactivare Traffic Sign 
Assist (Traffic Sign Assist (Asistență semne
de trafic)) O ª.
Dacă această funcţia este activată O, veţi
vedea semnele de circulaţie detectate de
către asistentul pentru semne de circulaţie.
Se afişează următoarele semne de circula-
ţie:
Rlimitările de viteză
Rinterdicţiile de depăşire
Rsemnele de circulaţie cu o limitare printr-

un semn suplimentar (de ex. la carosabil
ud)

Afişarea versiunii hărţii
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Map content (Map content
(Conținut hartă))

X Selectaţi Map version (Versiune hartă).
Vedeţi numărul versiunii datelor cartogra-
fice.

i Informaţii cu privire la versiunile noi ale
hărţii digitale pot fi obţinute dintr-un centru
de asistenţă service Mercedes-Benz.

Evitarea unei zone
În cazul unei rute puteţi evita zonele prin care
nu doriţi să treceţi.

Evitarea unei zone noi
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Route settings (Route set-
tings (Setări rută)) * Avoid options
(Avoid options (Evitare opțiuni)) * Avoid 
area (Avoid area (Evitare zonă))

X Selectaţi Avoid new area (Evită zona
nouă).

X Selectaţi Map (Map) sau Address entry
(Address entry (Intrare adresă)):
Apare harta cu cursorul.

X Address entry (Address entry (Intrare
adresă)): adresa poate fi introdusă.
Când adresa a fost introdusă, apare de ase-
menea harta cu cursorul.

X Selectarea zonei: când se afişează harta cu
cursorul, apăsaţi controlerul.
Apare un dreptunghi roşu pe hartă şi simbo-
lizează zona de blocat.

X Modificaţi dimensiunea zonei prin rotirea
controlerului.
Scala scării este afişată la marginea de jos a
display-ului. Acul se află pe scara hărţii
selectată momentan.

X Dacă dimensiunea dorită este setată,
apăsaţi controlerul.
Zona este înregistrată în listă.
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Modificarea zonei
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Route settings (Route set-
tings (Setări rută)) * Avoid options
(Avoid options (Evitare opțiuni)) * Avoid 
area (Avoid area (Evitare zonă))

X Selectaţi Avoid new area (Evită zona
nouă).

X Selectaţi zona care trebuie evitată şi activaţi
O sau dezactivaţi ª blocarea.

Afişaţi sau modificaţi zona
X Împingeţi Controllerul 9.
X Selectaţi Display/change (Display/change

(Afișare/modificare)).
Apare harta cu cursorul.
Zona blocată momentan este afişată sub
forma unui dreptunghi roşu.

X Deplasaţi blocarea într-o nouă poziţie prin
împingerea Controllerului 1, 4,
2.

X Modificaţi dimensiunea blocării prin
apăsarea Controllerului.

X Rotiţi Controllerul.
Dimensiunea blocării se modifică.

X Preluaţi modificările prin apăsarea Controlle-
rului.
Apare un mesaj cu setarea zonei.

Ştergerea zonei sau a tuturor zonelor
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Options

(Options) * Route settings (Route set-
tings (Setări rută)) * Avoid options
(Avoid options (Evitare opțiuni)) * Avoid 
area (Avoid area (Evitare zonă))

ştergerea zonei
X Selectaţi zona dorită din listă.
X Împingeţi controlerul 9.
X Selectaţi Clear (Clear (Eliminare)).

Apare o interogare dacă va fi ştearsă zona.
X Selectaţi Yes (Yes (Da)) sau No (No (Nu)).
X Confirmaţi interogarea cu Yes (Yes (Da)).

Zona este ştearsă.

ştergerea tuturor zonelor
X Selectaţi o zonă din listă.
X Împingeţi controlerul 9.
X Selectaţi Delete all (Delete all (Ștergere

toate)).
Apare o interogare dacă vor fi şterse toate
zonele.

X Confirmaţi interogarea cu Yes (Yes (Da)).
Toate zonele sunt şterse.

Actualizarea gratuită a datelor carto-
grafice

Disponibilitatea actualizării gratuite
În anumite ţări, datele cartografice pot fi
actualizare pentru sistemul multimedia în mod
gratuit, pe o perioadă de trei ani. Informaţii cu
privire la disponibilitatea acestui serviciu pen-
tru autovehiculul dumneavoastră pot fi obţi-
nute la un centru de asistenţă service Merce-
des-Benz.

Pretenţia la actualizarea gratuită
În primii trei ani după ce autovehiculul dum-
neavoastră este înmatriculat pentru prima
oară, aveţi dreptul la toate actualizările dispo-
nibile ale datelor cartografice pentru sistemul
multimedia. După expirarea acestui termen,
puteţi achiziţiona alte actualizări la un centru
de asistenţă service Mercedes-Benz. Pretenţia
nu este posibilă în toate ţările.
Actualizările gratuite sunt conectate la autove-
hiculul dumneavoastră şi nu sunt personale. La
o schimbare a proprietarului autovehiculului în
decursul primilor trei ani, se păstrează dreptul
la o actualizare ale datelor cartografice.

Actualizare în centrul de asistenţă ser-
vice Mercedes-Benz
Dacă este disponibilă o actualizare ale datelor
cartografice, o veţi primi gratuit la termenul de
service anual într-un centru de asistenţă ser-
vice Mercedes-Benz.
Actualizarea are loc exclusiv la un centru de
asistenţă service Mercedes-Benz. Nu primiţi
date cartografice pe un suport de date.

Date cartografice
Autovehiculul dumneavoastră este livrat din
fabrică cu date cartografice. În funcţie de ţară,
datele cartografice pentru regiunea dumnea-
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voastră sunt înregistrate sau sunt anexate pe
un suport de date. Pentru datele cartografice
care a fost livrat împreună cu autovehiculul
dumneavoastră nu aveţi nevoie de un cod de
activare.
Dacă datele cartografice au fost deja înregis-
trate în autovehiculul dumneavoastră şi tre-
buie înregistrate din nou, nu trebuie să ş un
cod de activare.
Pentru datele cartografice achiziţionate aveţi
nevoie de un cod de activare.
Codul de activare
Reste utilizabil pentru autovehicul
Rnu este transmisibil
Reste format din şase caractere
Adresaţi-vă unui centru de asistenţă service
Mercedes Benz în cazul următoarelor pro-
bleme:
Rsistemul multimedia nu acceptă codul de

activare
Raţi pierdut codul de activare.

Afişarea busolei
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie) * Compass (Com-

pass (Busolă))
X Apăsaţi controlerul.

Este afişată busola.
Se afişează următoarele informaţii:
Rdirecţia actuală de mers cu unghiul direc-

ţiei (format de 360 grade) şi punctul car-
dinal
Rcoordonatele longitudinii şi altitudinii în

grade, minute şi secunde
Rînălţimea (aproximativă) deasupra nivelu-

lui mării
Rnumărul sateliţilor GPS recepţionaţi

Afişarea Qibla
Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie)
X Selectaţi Qibla (Qibla).

Săgeata de pe busolă indică direcţia de
rugăciune spre Mecca în raport cu direcţia
actuală de mers. Funcţia nu este disponibilă
în toate ţările.
Se afişează numărul sateliţilor recepţionaţi.

Accesarea instrucţiunilor de exploa-
tare în format digital (navigaţie)

Sistem Multimedia:
X+ Navi (Navigaţie)
X Selectaţi Information on navigation

(Information on navigation (Informații despre
navigație)).
Se deschide manualul de utilizare în format
digital despre navigaţie.

X Apăsaţi controlerul.

Navigaţie Audio 20

Modul de navigaţie Garmin® MAP
PILOT

Indicaţii de siguranţă importante

G AVERTISMENT
Dacă operaţi în timpul rulajului sistemele de
informare şi de comunicare integrate în
autovehicul, puteţi fi distras de la evenimen-
tele din trafic. În plus, puteţi pierde controlul
asupra autovehiculului. Există pericol de
accident!
Operaţi aceste aparate doar când v-o per-
mite situaţia din trafic. Dacă acest lucru nu
este posibil în siguranţă opriţi fără a pune
traficul în pericol şi manipulaţi aparatul cu
autovehiculul în staţionând.

La utilizarea sistemului, respectaţi prevederile
legale ale ţării în care vă aflaţi momentan.
În timpul mersului, acordaţi atenţie regulilor de
circulaţie aplicabile. Regulile de circulaţie au
întotdeauna prioritate faţă de mesajele de
navigaţie ale GARMIN® MAP PILOT.

G AVERTISMENT
Cardurile SD sunt piese mici. Acestea pot
înghiţite şi pot duce la asfixiere. Există peri-
col de accidentare sau chiar de moarte!
Păstraţi cardurile SD într-un loc inaccesibil
pentru copii. Dacă s-a înghiţit un card SD,
apelaţi imediat la asistenţă medicală.
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Indicaţii generale
Următoarele setări sunt disponibile pentru
autovehiculele cu Audio 20.
Ambalajul cardului SD pe care se află harta
conţine un ghid rapid pentru GARMIN® MAP
PILOT. Instrucţiunile de deservire ale Garmin®

MAP PILOT sunt memorate pe cardul SD, ca
fişier PDF.
Operarea GARMIN® MAP PILOT poate fi reali-
zată prin intermediul controlerului sau cu
touchpadul.

Card SD şi actualizări
X Introducerea cardului SD: introduceţi cardul

SD în unitatea de conexiune multimedia,
până când se fixează. Partea cu contactele
trebuie să orientată în direcţia de mers.

i Asiguraţi-vă că este dezactivată protecţia
la scriere a cardului SD. Pentru aceasta,
comutatorul lateral se află în direcţia con-
tactelor şi nu în poziţia LOCK.

X Urmaţi instrucţiunile primite (consultaţi
instrucţiunile de deservire ale producătoru-
lui).

Actualizări pentru harta digitală şi software pot
fi obţinute de la un centru de asistenţă Merce-
des-Benz.
Pentru unele ţări sunt disponibile actualizări
pentru harta digitală şi software ca download
sau card SD. Pentru acesta, vizitaţi pagina de
internet https://shop.mercedes-benz.com
şi urmaţi instrucţiunile de la rubrica „Garmin®

MAP PILOT“.
Informaţiile suplimentare găsiţi în instrucţiu-
nile de exploatare.

Pornirea modului de navigaţie
X Apăsaţi tasta ß.

Apare meniul principal al navigaţiei. Informa-
ţiile suplimentare găsiţi în instrucţiunile de
exploatare.

Telefon

Telefonie

Privire de ansamblu asupra meniului
Telefon

: Furnizor de servicii de telefonie mobilă
; Intensitatea câmpului reţelei de telefonie

mobilă
= Simbol pentru receptor ¢ sau ¡
? Bara de simboluri a meniului telefonului
A Numele Bluetooth® al telefonului mobil

conectat momentan
B Introducerea caracterelor prin touchpad

(numai COMAND Online)
C Afişarea agendei telefonice
Numai după ce un telefon mobil a fost conec-
tat la sistemul multimedia, sunt afişate repre-
zentările : până la = şi A.
Reprezentările depind de telefonul dumnea-
voastră mobil şi furnizorul de telefonie mobilă.
Informaţii suplimentare cu privire la conecta-
rea unui telefon mobil (Y Pagina 178).
Reprezentarea ; indică intensitatea reţelei de
telefonie mobilă, în ceea ce priveşte recepţia.
Dacă sunt pline toate barele, recepţia este
optimă.
Dacă barele nu sunt pline, aveţi o recepţie
slabă sau chiar deloc.

i Simbolul receptorului arată dacă este
activă ¡ sau nu ¢ o iniţializare a apelu-
lui sau un apel.

Dacă telefonul mobil conectat susţine profilul
Bluetooth® MAP (Message Access Profile),
punctul de meniu 1 este disponibil. Informa-
ţii suplimentare cu privire la SMS şi e-mail
(Y Pagina 191).
Pentru telefonie vă stă la dispoziţie interfaţa
Bluetooth®. Telefonul mobil este conectat
direct prin sistemul multimedia.
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Pentru telefonie puteţi să utilizaţi opţional şi
modulul de telefon disponibil opţional cu Blue-
tooth® (profil SAP).

Indicaţii cu privire la telefonie

G AVERTIZARE
Dacă în timpul rulajului operaţi aparatele de
comunicare integrate în autovehicul, puteţi fi
distras de la evenimentele din trafic. În plus,
puteţi pierde controlul asupra autovehiculu-
lui. Există risc de accident!
Operaţi aceste aparate doar când v-o per-
mite situaţia din trafic. Dacă acest lucru nu
este posibil în siguranţă opriţi fără a pune
traficul în pericol şi manipulaţi aparatul cu
autovehiculul în staţionând.

G AVERTIZARE
Dacă exploataţi neconform în autovehicul
aparate de emisie-recepţie cu unde radio,
radiaţia lor electromagnetică poate perturba
sistemul electronic al autovehiculului, de
ex., dacă
Raparatul de emisie-recepţie cu unde radio

nu este conectat la o antenă exterioară
Rantena exterioară este montată greşit sau

nu are reflexie redusă
Astfel puteţi periclita siguranţa în exploatare
a autovehiculului. Există risc de accident!
Montaţi antena exterioară cu reflexie redusă
la un atelier de specialitate, autorizat. La
exploatarea în autovehicul, conectaţi apara-
tele de emisie-recepţie cu unde radio întot-
deauna la antena exterioară cu reflexie
redusă.

La utilizarea dispozitivelor mobile de comuni-
caţie în autovehicul, respectaţi prevederile
legale ale ţării în care vă aflaţi.
Telefonia este posibilă prin:
Rinterfaţa Bluetooth®

Rmodului de telefon cu Bluetooth® (profil
SAP)

Privire de ansamblu asupra profilului
Bluetooth®

Profilul Bluetooth®

al telefonului mobil
Funcţionare

PBAP (Phone Book
Access Profile)

Contactele sunt afi-
şate automat în sis-
temul multimedia

MAP (Message
Access Profile)

Funcţiile de mesaje
sunt utile

Obţineţi informaţii suplimentare de la un cen-
tru de asistenţă service Mercedes-Benz sau pe
pagina
https://www.mercedes-benz.com/connect.
HD Voice®

RPentru o calitate ameliorată a vocii, sistemul
multimedia acceptă convorbirile în HD
Voice®.
RPentru aceasta, telefoanele mobile şi furni-

zorul de servicii de telefonie mobilă al parte-
nerului de convorbire trebuie să suporte HD
Voice®.

În funcţie de calitatea conexiunii, calitatea
vocii se poate modifica.
În următoarele situaţii se pot produce întreru-
peri ale convorbirii pe durata deplasării:
Rîntr-o zonă unde reţeaua nu are o acoperire

suficientă.
Rcomutaţi de la o staţie de emisie-recepţie

GSM sau UMTS la o alta şi la aceasta nu
este liber niciun canal de discuţie.
Rcardul SIM folosit nu este compatibil cu

reţeaua existentă.
Run telefon mobil cu Twincard este înregistrat

în reţea în acelaşi timp cu a doua cartelă
SIM.

Conectarea (autorizarea) telefonului
mobil
Cerinţe
RBluetooth® este activat pe telefonul mobil

(consultaţi manualul de utilizare al pro-
ducătorului).
RBluetooth® este activat în sistemul multime-

dia (Y Pagina 159).
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Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + Telephone (Tele-

phone (Telefon))
X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))®
Căutarea unui telefon mobil
X Selectaţi Connect device (Connect device

(Conectare dispozitiv)).
X Selectaţi Search for phones (Search for

phones (Căutare telefoane)).
X Selectaţi Start search (Start search (Înce-

pere căutare)).
Sunt afişate telefoanele mobile disponibile.
Un telefon mobil nou găsit este marcat cu
simbolul Ï.

Conectarea telefonului mobil (autorizarea 
prin Secure Simple Pairing)
X Selectaţi telefonul mobil. La sistemul multi-

media şi la telefonul mobil se afişează un
cod.

X Codurile corespund: confirmaţi codul pe
telefonul mobil.

Conectarea telefonului mobil (autorizare 
prin introducerea unui cod de acces)
X Selectaţi numele Bluetooth® al telefonului

mobil.
X Codul de acces ales trebuie să aibă una

până la şase cifre.
X Sistemul multimedia: introduceţi codul de

acces şi selectaţi b.
X Telefonul mobil: reintroduceţi codul de

acces şi confirmaţi.
i La sistemul multimedia pot fi autorizate

până la 15 telefoane mobile.
Toate telefoanele sunt reconectate automat.

Deconectarea (anularea autorizării)
telefonului mobil
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + Telephone (Tele-

phone (Telefon))
X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))®
X Selectaţi Connect device (Connect device

(Conectare dispozitiv)).
X Selectaţi telefonul mobil în lista de aparate.
X Selectaţi G.

X Selectaţi De-authorise (De-authorise (Anu-
lare autorizație)).

X Selectaţi Yes (Yes (Da)).

Înlocuirea telefonului mobil
Cerinţe
RTelefoanele mobile sunt conectate (autori-

zate) (Y Pagina 178).
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + Telephone (Tele-

phone (Telefon))
X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))®
X Selectaţi Connect device (Connect device

(Conectare dispozitiv)).
X Selectaţi telefonul mobil în lista de aparate.
i Poate fi conectat întotdeauna un singur

telefon mobil. Telefonul mobil conectat este
afişat foarte sus în listă.

Setarea volumului de recepţie şi de
emisie
Cerinţe
RTelefonul mobil este conectat (autorizat)

(Y Pagina 178).
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + Telephone (Tele-

phone (Telefon))
X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))®
X Selectaţi Connect device (Connect device

(Conectare dispozitiv)).
X Marcaţi telefonul mobil în lista de aparate.
X Selectaţi G.
X Selectaţi Reception volume (Reception

volume (Volum recepție)) sau Transmis‐
sion volume (Transmission volume (Volum
transmisie)).

X Setaţi volumul.
Mai multe despre volumul de recepţie şi trans-
misie recomandat: https://www.mercedes-
benz.com/connect

Pornirea şi oprirea recunoaşterii
vocale a telefonului mobil
Cerinţe
RTelefonul mobil este conectat cu sistemul

multimedia (autorizat) (Y Pagina 178).
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Pornirea recunoaşterii vocale a telefonului 
mobil
X Menţineţi apăsata mai mult de o secundă

tasta ó de la volanul multifuncţional.
Puteţi utiliza recunoaşterea vocală a telefo-
nului mobil.

Oprirea recunoaşterii vocale a telefonului 
mobil
X Apăsaţi tasta ñ de la volanul multifunc-

ţional.

Apeluri

Efectuarea unui apel
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + Telephone (Tele-

phone (Telefon))
X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))®
Apelare
X Selectaţi succesiv toate cifrele numerelor de

telefon prin rotirea şi apăsarea controlerului.
X Selectaţi w în meniul telefonului.

Apelul este iniţializat.
Acceptarea unui apel
X Selectaţi Accept (Accept).
sau
X Apăsaţi tasta 6 de pe volan.

Se acceptă convorbirea.
Încheierea unui apel
X Selectaţi Reject (Reject).
sau
X Apăsaţi tasta ~ de pe volan.

Activarea funcţiilor pe durata apelului
Următoarele funcţii vă stau la dispoziţie pe
durata unui apel:
RAdăugarea unui apel (Y Pagina 180)
RÎncheierea unui apel
RDezactivare sau activare microfon
REmitere tonuri DTMF (nu este posibilă cu

toate telefoanele mobile) (Y Pagina 180)

Adăugarea unui apel
Dacă furnizorul de servicii de telefonie mobilă
şi telefonul mobil suportă funcţia, puteţi iniţia-
liza un alt apel în timpul unei convorbiri. Astfel
se reţine convorbirea activă.

: Adăugarea unui apel
X Selectaţi °2.
X Efectuaţi un apel.

Aveţi următoarele posibilităţi pentru a efec-
tua un apel:
Rprin meniul telefonului (Y Pagina 180)
Rprin listele de apel (Y Pagina 189)
Rprin agenda telefonului (Y Pagina 184)

Trimiterea de tonuri DTMF
Această funcţie nu este posibilă la toate tele-
foanele mobile.
Prin tonurile DTMF pot fi comandate robotul
telefonic sau alte aparate, de ex. pentru acce-
sarea de la distanţă.
X Selectaţi numărul de telefon corespunzător,

de ex. pentru ascultarea robotului telefonic.
X Trimiterea separată a caracterelor: de

îndată ce există o conexiune cu robotul tele-
fonic, selectaţi caracterele dorite din meniul
telefonului.
Fiecare caracter selectat va fi trimis sepa-
rat.

Efectuarea unei convorbiri cu mai
mulţi participanţi
Cerinţe
RExistă o convorbire activă.
RA fost realizată o altă convorbire.
Comutare între apeluri
X Selectaţi °1 sau °2.
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Activarea sau închiderea convorbirii pusă 
pe pauză
X În meniul telefonului selectaţi Continue

(Continue (Continuare)) sau Hang up (Hang
up (Terminare)).

Purtarea convorbirii în regim de conferinţă
X Selectaţi Conference (Conference (Confe-

rință)) în meniul telefonului.
Noul interlocutor se acceptă în conferinţă.

Încheierea convorbirii active
X Selectaţi = în meniul telefonului.
i La anumite telefoane mobile se activează

convorbirea reţinută imediat după încheie-
rea convorbirii active.

Apel primit în timpul unei convorbiri
(apel în aşteptare)
Cerinţe
RExistă o convorbire activă.
Se afişează o indicaţie dacă este primit un apel
pe durata unei convorbiri. Veţi auzi suplimen-
tar un sunet de semnal.
X Selectaţi Accept (Accept (Acceptare)).

Apelul primit este activ. Se reţine cealaltă
convorbire.

X Selectaţi Reject (Reject).
i Funcţia şi comportamentul depind de fur-

nizorul dumneavoastră de servicii de telefo-
nie mobilă şi de telefonul mobil (consultaţi
manualul de utilizare al producătorului).

Agenda telefonului

Informaţii cu privire la agenda telefo-
nică COMAND Online
În agenda telefonică se afişează contactele din
agenda de adrese, care dispun de un număr de
telefon.
MB emergency call (MB emergency call
(Apel de urgență MB)) şi Mercedes me con‐
nect (Mercedes me connect) nu sunt disponi-
bile în toate ţările.
Suplimentar, pe primul şi al doilea loc se află
intrările MB emergency call (MB emergency
call (Apel de urgență MB)) şi Mercedes me 
connect (Mercedes me connect). Apelul de
urgenţă prin MB emergency call (MB emer-

gency call (Apel de urgență MB)) este trimis la
numărul de urgenţă privat Mercedes-Benz, dis-
ponibil în toată Europa (Y Pagina 196). Cu
Mercedes me connect (Mercedes me con-
nect) iniţiaţi apelul către linia telefonică de ser-
vice Mercedes-Benz (Y Pagina 194).
MB emergency call (MB emergency call
(Apel de urgență MB)) şi Mercedes me con‐
nect (Mercedes me connect) nu sunt disponi-
bile în toate ţările.
În agenda telefonică puteţi face următoarele:
Rcrea contacte noi (Y Pagina 184)
Rcompleta contacte (Y Pagina 184)
Rapela contacte (Y Pagina 182)
Rmemora contacte (Y Pagina 184)
Rşterge contacte. (Y Pagina 185)
Dacă un telefon mobil este conectat la siste-
mul multimedia (Y Pagina 178) şi accesarea
automată (Y Pagina 186) este activată , sunt
afişate automat contactele telefonului mobil.
Alte informaţii despre importarea contactelor
(Y Pagina 186).
Dacă importaţi, salvaţi, prelucraţi sau înregis-
traţi contacte noi, acestea sunt salvate perma-
nent în sistemul multimedia. Aceste contacte
se păstrează chiar dacă conectaţi sistemul
multimedia la un alt telefon mobil. Puteţi
vedea aceste contacte şi fără un telefon mobil.

Informaţii cu privire la agenda telefo-
nică Audio 20
Se afişează toate contactele în agenda telefo-
nică.
Este posibilă memorarea a până la 2.000 de
contacte.
Din agenda telefonică puteţi
Rapela contacte (Y Pagina 182)
Rmemora contacte (Y Pagina 184)
Rşterge contacte. (Y Pagina 185)
Dacă un telefon mobil este conectat la siste-
mul multimedia (Y Pagina 178) şi accesarea
automată este activată (Y Pagina 182), sunt
afişate automat contactele telefonului mobil.
Alte informaţii despre importarea contactelor
(Y Pagina 183).
Când importaţi sau memoraţi contacte, aces-
tea sunt memorate permanent în sistemul mul-
timedia. Aceste contacte se păstrează chiar
dacă conectaţi sistemul multimedia la un alt
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telefon mobil. Puteţi vedea aceste contacte şi
fără un telefon mobil.

Privire de ansamblu asupra simboluri-
lor
Simbolurile din agenda telefonică au următoa-
rea semnificaţie:
Æ Contactul care a fost introdus, modifi-

cat sau memorat în sistemul multime-
dia.
Contactul care a fost memorat în siste-
mul multimedia.

\ Contact cu recunoaşterea vocii
La acest contact este memorat supli-
mentar o recunoaştere a vocii. Informa-
ţii suplimentare (consultaţi manualul de
utilizare separat).

Ã Contactul care a fost apelat de pe un
telefon mobil.

¯ Contactul care a fost importat de pe
cardul de memorie sau de pe dispoziti-
vul USB.
Contactul care a fost importat de dispo-
zitivul USB.

® Contactul care a fost importat prin
interfaţa Bluetooth®.

Descărcarea contactelor din telefonul
mobil Audio 20
În funcţie de telefonul mobil utilizat, puteţi
seta dacă după conectarea telefonului la siste-
mul multimedia contactele sunt accesate auto-
mat.
Sistem Multimedia:
X+ Tel/ (Tel/ (Tel/))® * Options

(Options (Opțiuni))
X Selectaţi Call up contacts from phone 
automatically (Call up contacts from
phone automatically (Apelare automată con-
tacte din telefon)).
Permiteţi descărcarea automată O sau
dezactivaţi funcţiaª.

Dacă funcţia este dezactivată, contactele pot fi
apelate manual:
X Selectaţi Call up contacts (Call up con-

tacts (Apelare contacte)).
Contactele sunt apelate.

Apelarea contactului
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + Telephone (Tele-

phone (Telefon))
X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))®
X Selectaţi Name (Name (Nume)).
Sunt disponibile variantele următoare pentru
căutarea după contacte:
Rcăutarea după iniţiale
Rcăutarea după nume
RCăutare după numerele de telefon
X Introducerea simbolurilor în câmpul de

căutare.
X Selectaţi b.

Apar contactele din agenda telefonului.
X Selectaţi un contact.
COMAND Online: dacă un contact dispune de
mai multe numere de telefon, recunoaşteţi
acest lucru după simbolul G.
X Selectaţi un contact cu simbolul G.

Apar numerele de telefon. Simbolul G se
schimbă în I.

Un contact poate să conţină următoarele deta-
lii:
Rnumere de telefon
Radrese de navigare
Rcoordonate geografice.

Modificarea formatului de nume în
contacte Audio 20
Sistem Multimedia:
X+ Tel/ (Tel/ (Tel/))® * Options

(Options (Opțiuni))
X Selectaţi Name representation (Name

representation (Reprezentare nume)).
Aveţi la dispoziţie opţiunile următoare:
RSurname, first name (Surname, first

name (Nume, prenume))
RSurname First name (Surname First name

(Nume prenume))
RFirst name Surname (First name Surname

(Prenume nume))
X Selectaţi o opţiune.
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Importarea contactelor Audio 20

Indicaţii şi cerinţe
Puteţi importa contacte (vCards) în agenda
telefonică prin intermediul unui card de memo-
rie, al unui dispozitiv USB sau prin Bluetooth®.

i În agenda telefonică se pot importa între
1000 şi 2000 de contacte. Dacă a fost atins
numărul maxim, apare un mesaj cores-
punzător. Pentru a importa după aceea con-
tacte noi, trebuie să ştergeţi contactele exis-
tente (Y Pagina 185).

Sursa Cerinţe

Card de
memorie

Cardul SD este introdus.

Dispozitiv
USB

Dispozitivul USB este
conectat la portul USB.

Conexiunea
Bluetooth®

Dacă se suportă transmite-
rea de vCards prin interme-
diul Bluetooth®, se pot
recepţiona vCards, de
exemplu, prin intermediul
telefoanelor mobile.
Bluetooth® este activat la
sistemul Multimedia şi la
respectivul aparat (consul-
taţi manualul de utilizare al
producătorului).

Importarea contactelor de pe un card de
memorie sau de la un dispozitiv USB
Contactele importate de pe cardul de memorie
sau de pe dispozitivul USB au simbolul ¯.
Pentru importarea cărţilor de vizită trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
RvCards (fişiere vcf) se pot afla în cuprinsul

principal sau în directoare; sistemul Multi-
media permite selectarea precisă a respecti-
velor cuprinsuri
RvCards trebuie să dispună de extensia de

fişier „vcf".

i Fişierele vcf pot conţine şi mai multe
vCards.
Sistemul Multimedia acceptă vCards din ver-
siunile 2.1 şi 3.0.

Sistem Multimedia:
X+ Tel/ (Tel/ (Tel/))® * Options

(Options (Opțiuni))
X Selectaţi Import contacts (Import con-

tacts (Importă contacte)).
Apare un meniu.

X Selectaţi în meniul From memory card
(From memory card (De pe cardul de memo-
rie)) sau USB 1 (USB 1) sau USB 2 (USB 2).

Recepţionarea cărţilor de vizită prin
Bluetooth®

Sistem Multimedia:
X+ Tel/ (Tel/ (Tel/))® * Options

(Options (Opțiuni))
X Selectaţi Import contacts (Import con-

tacts (Importă contacte)).
X Selectaţi From Bluetooth device (From

Bluetooth device (De pe dispozitivul Blue-
tooth)).
Dacă sistemul Multimedia este conectat la
un telefon mobil, conexiunea este deconec-
tată. Acum se pot recepţiona cărţi de vizită
prin Bluetooth® de la un aparat (PC, telefon
mobil).

Aparat extern:
X Porniţi transferul datelor (consultaţi manua-

lul de utilizare al aparatului).
Numărul cărţilor de vizită recepţionate va fi
afişat la sistemul Multimedia.

Sistem Multimedia:
X Încheiaţi recepţionarea, prin intermediul

controller-ului sau tastei %.
Dacă era conectat un telefon mobil, se
reface conexiunea cu acest telefon mobil.

Recunoaşteţi cărţile de vizită recepţionate în
agenda telefonică, prin intermediul Blue-
tooth®, în baza simbolului ®.

i Dacă în timpul recepţionării cărţilor de
vizită comutaţi la o altă funcţie principală,
de ex. navigare, recepţionarea cărţilor de
vizită va fi întreruptă.
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Ştergerea contactelor importate Audio
20
Sistem Multimedia:
X+ Tel/ (Tel/ (Tel/))® * Options

(Options (Opțiuni))
X Selectaţi Delete contacts (ștergere con-

tacte).
X Selectaţi una dintre opţiunile următoare:
RInternal contacts (Internal contacts

(Contacte interne))  
RImported from storage devices

(Imported from storage devices (Impor-
tate de pe dispozitivele de stocare))  
RImported via Bluetooth devices

(Imported via Bluetooth devices (Impor-
tate prin aparatele Bluetooth))  
RDownloaded from phone (Downloaded

from phone (Descărcate de pe telefon))  
X Selectaţi Yes (Yes (Da)).

Memorarea contactului din telefonul
mobil
Contactele salvate pot fi recunoscute în
agenda telefonică prin diverse simboluri
(Y Pagina 182).
X Apelaţi contactul telefonului mobil

d(Y Pagina 182).
X Selectaţi G.
X Selectaţi Save (Save (Memorare)).

Contactul memorat în sistemul multimedia
este marcat în agenda telefonică cu simbo-
lul ¥.

i COMAND Online
Contactele memorate apar şi în agenda tele-
fonică.
Prin salvarea sau modificarea datelor de
contact în sistemul multimedia nu se modi-
fică contactele din telefonul mobil. Dacă
este activată accesarea automată a contac-
telor telefonice, sistemul multimedia afi-
şează copia ¥ cu datele modificate.
Dacă doriţi să adăugaţi alte date, ca de ex.:
alte numere de telefon sau adrese de e-mail,
selectaţi acest contact. Astfel împiedicaţi
generarea altor copii pentru înregistrarea
telefonului mobil.

i Audio 20

Prin salvarea datelor de contact în sistemul
multimedia nu se modifică contactele din
telefonul mobil. Dacă este activată accesa-
rea automată a contactelor telefonice, siste-
mul multimedia afişează copia ¥ cu datele
modificate.

Apelarea contactului
X Apelaţi contactul (Y Pagina 182).
X Selectaţi şi apelaţi un contact.

Crearea unui contact nou COMAND
Online
X Deplasaţi repetat controlerul în agenda tele-

fonică 5, până când apare lista de selec-
tare.

X Selectaţi G.
X Selectaţi New (New).
X Selectaţi o categorie de număr de telefon,

de ex. Home (Home).
X Selectaţi o categorie de telefon, de ex.
Mobile (Mobile (Mobil)).
Dacă marcaţi un număr de telefon ca fiind
preferat, acesta apare pe primul loc în listă
şi este evidenţiat.

X Selectaţi Continue (Continue (Continuare)).
Apelaţi meniul de introducere cu rândurile
de introducere.

X Introduceţi caracterele.
X Salvarea şi încheierea introducerii: selec-

taţi b.
Contactul va fi memorat în agenda telefo-
nică şi agenda de adrese.

Completarea contactului COMAND
Online
Puteţi adăuga un număr de telefon la un con-
tact existent.
X Marcaţi contactul din agenda telefonică.
X Selectaţi G.
X Selectaţi Add telephone no. (Add tele-

phone no. (Adăugare număr de telefon)).
X Selectaţi o categorie de număr de telefon,

de ex. Home (Home).
X Selectaţi o categorie de telefon, de ex.
Mobile (Mobile (Mobil))
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Dacă marcaţi un număr de telefon ca fiind
preferat, acesta apare pe primul loc în listă
şi este evidenţiat.

X Selectaţi Continue (Continue (Continuare)).
Numărul de telefon este memorat.
Se pot memora maximum cinci intrări pen-
tru o categorie.

Dacă la intrarea căutată sunt memorate cinci
numere de telefon, apare o interogare dacă
unul dintre numerele de telefon existente va fi
suprascris.
X  Suprascrierea înregistrării: selectaţi Yes

(Yes (Da)).
Apare o listă cu cele cinci numere de telefon
existente.

X Selectaţi numărul de telefon care urmează a
fi suprascris din listă.
Se afişează câmpul de introducere pentru
noul număr de telefon.

X Introduceţi caracterele.
X Nu se suprascrie intrarea: selectaţi No

(Nu).
Procesul este întrerupt.

Ştergerea contactului
Audio 20: puteţi şterge contactele care au fost
memorate sau importate în sistemul multime-
dia.
COMAND Online:
RPuteţi şterge contactele care au fost

adăugate, completate, memorate sau impor-
tate în sistemul multimedia.
RDacă la un contact este memorat numai un

număr de telefon, atunci contactul este
şters din agenda telefonică şi de adrese.
RDacă la un contact există alte intrări, de ex.

o destinaţie la care se poate naviga, atunci
se şterge numai numărul de telefon. În
agenda de adrese rămâne contactul cu cele-
lalte intrări.

X Selectaţi un contact din agenda telefonică.
X Selectaţi G.
X Selectaţi Delete entry (Delete entry (Șter-

gere intrare)).
Apare o interogare cu privire la ştergerea
contactului.

X Selectaţi Yes (Yes (Da)).

Agendă COMAND Online

Informaţii cu privire la agendă
Agenda conţine toate contactele din sursele
de date disponibile, ca de ex. telefonul mobil
sau cardul de memorie.
Puteţi utiliza contactele pentru a telefona,
naviga sau a scrie mesaje.
Este posibilă memorarea a până la 5.000 de
contacte:
R2.000 de intrări pentru contacte memorate

permanent
R3.000 de intrări pentru contactele încărcate

de pe telefonul mobil
Din meniul Contacte puteţi efectua următoa-
rele acţiuni:
RUtilizarea telefonului (Y Pagina 188)
RNavigarea
RScrierea mesajelor:

- SMS (Y Pagina 188)
- E-mail (Y Pagina 189)

Dacă un telefon mobil este conectat la siste-
mul multimedia (Y Pagina 178) şi accesarea
automată este activată (Y Pagina 185), sunt
afişate automat contactele telefonului mobil.
Dacă deconectaţi telefonul mobil de la siste-
mul multimedia, aceste contacte nu mai sunt
afişate în agenda de adrese.

Descărcarea contactelor din telefonul
mobil
În funcție de telefonul mobil utilizat, puteți seta
dacă după conectarea telefonului la sistemul
multimedia contactele sunt accesate automat.
Sistem Multimedia:
X Conectați telefonul mobil (Y Pagina 178).
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Address book (Address book (Agendă
telefonică)) * Options

X Activare sau dezactivare Call up con‐
tacts from phone automatically (Call
up contacts from phone automatically (Ape-
lare automată contacte din telefon)) O ª.
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Apelarea contactului
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Address book (Address book (Agendă
telefonică))

X Selectaţi Search (Search (Căutare)).
Sunt disponibile variantele următoare pentru
căutarea după contacte:
Rcăutarea după iniţiale
Rcăutarea după nume
RCăutare după numerele de telefon

X Introduceţi un simbol în câmpul de căutare.
Apare o selecţie cu contactele posibile. Cu
cât introduceţi mai multe caractere în câm-
pul de căutare, cu atât se limitează mai mult
variantele de selecţie.

X Selectaţi b.
X Selectaţi un contact.
Un contact poate dispune de următoarele
detalii:
Rfirmă
Rnumere de telefon
Rdouă adrese de e-mail
Radresă de Internet
Rdouă adrese
Radrese de navigare
Rcoordonate geografice.

Modificarea formatului de nume în
contacte
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Address book (Address book (Agendă
telefonică)) * Options

X Selectați Name representation (Name
representation (Reprezentare nume)).

Aveți la dispoziție opțiunile următoare:
RSurname, first name (Surname, first

name (Nume, prenume))  
RSurname First name (Nume Prenume)  
RFirst name Surname (Prenume Nume)  
X Selectați o opțiune.

Importarea contactului

Indicații și cerințe
Contactele pot fi importate sub formă de cărți
de vizită (fișiere vcf). Un vCard este o carte
electronică de vizită. Pentru import se poate
utiliza un card de memorie, un dispozitiv USB
sau o conexiune Bluetooth®.

i În agenda de adrese pot fi importate până
la 2000 de intrări. Dacă a fost atins numărul
maxim, apare un mesaj corespunzător. Pen-
tru a importa după aceea contacte noi, tre-
buie să ștergeți contactele existente
(Y Pagina 188).

Sursa Cerințe

Card de
memorie

Cardul de memorie este
introdus.

Dispozitiv
USB

Dispozitivul USB este
conectat la portul USB.

Conexiunea
Bluetooth®

Dacă transmiterea cărților
de vizită prin Bluetooth®

este suportată, acestea pot
fi recepționate prin tele-
foane mobile sau netbooks.
Bluetooth® este activat la
sistemul Multimedia și la
respectivul aparat (con-
sultați manualul de utilizare
al producătorului).

i Dacă accesarea automată a contactelor
este dezactivată (Y Pagina 185),, vă stă la
dispoziție opțiunea Download from phone
(Descărcare din telefon).

Importarea contactelor de pe un card de
memorie sau de la un dispozitiv USB
Contactele importate de pe cardul de memorie
sau de pe dispozitivul USB au simbolul ¯.
Pentru importarea cărților de vizită trebuie 
îndeplinite următoarele condiții:
RvCards (fișiere vcf) se pot afla în cuprinsul

principal sau în directoare. sistemul Multi-
media permite selectarea precisă a respecti-
velor cuprinsuri.
RvCards trebuie să dispună de extensia de

fișier „vcf".
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i Sistemul Multimedia acceptă vCards din
versiunile 2.1 și 3.0.

Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Options

X Selectați Import contacts (Import con-
tacts (Importă contacte)).
Apare un meniu.

X Selectați în meniu From memory card
(From memory card (De pe card de memo-
rie)) sau From USB device (From USB
device (De pe dispozitiv USB)).

Recepționarea cărților de vizită prin Blue-
tooth®

Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Options

X Selectați Import contacts (Import con-
tacts (Importă contacte)).

X Selectați From Bluetooth device (From
Bluetooth device (De pe dispozitivul Blue-
tooth)).
Dacă sistemul Multimedia este conectat la
un telefon mobil, conexiunea este deconec-
tată. Acum se pot recepționa cărți de vizită
prin Bluetooth® de la un aparat (PC, telefon
mobil).

Aparat extern:
X Porniți transferul datelor (consultați manua-

lul de utilizare al aparatului).
Numărul cărților de vizită recepționate va fi
afișat la sistemul Multimedia.

Sistem Multimedia:
X Încheiați recepția prin apăsarea controller-

ului.
Dacă a fost conectat un telefon mobil, se
realizează conexiunea la telefonul mobil.

Recunoașteți cărțile de vizită recepționate în
agenda de adrese după simbolul ®.

i Dacă în timpul recepționării cărților de
vizită comutați la o altă funcție principală, de
ex. navigare, recepționarea cărților de vizită
va fi întreruptă.

Ştergerea contactelor importate
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Options

X Selectați Delete contacts (ștergere con-
tacte).

X Selectați una dintre opțiunile următoare:
RInternal contacts (Internal contacts

(Contacte interne))  
RImported from storage devices

(Imported from storage devices (Impor-
tate de pe dispozitivele de stocare))  
RImported via Bluetooth devices

(Imported via Bluetooth devices (Impor-
tate prin aparatele Bluetooth))  
RDownloaded from phone (Downloaded

from phone (Descărcate de pe telefon))  
X Selectați Yes (Yes (Da)).

Memorarea contactelor din telefonul
mobil
Contactele salvate pot fi recunoscute în
agenda telefonică prin diverse simboluri
(Y Pagina 182).
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Address book (Address book (Agendă
telefonică))

X Selectaţi un contact.
Apar detaliile contactului.

X Selectaţi G.
X Selectaţi Save (Save (Memorare)).

Contactul este memorat.

i Dacă înregistrarea adresei salvate conţine
un număr de telefon, înregistrarea este afi-
şată şi în agenda telefonică.
Prin salvarea sau modificarea datelor de
contact în sistemul multimedia nu se modi-
fică contactele din telefonul mobil. Dacă
descărcarea automată a contactelor telefo-
nice este activată, sistemul multimedia afi-
şează copia ¥ cu datele modificate. Dacă
doriţi să adăugaţi alte date, ca de ex.: alte
numere de telefon, selectaţi acest contact.
Astfel împiedicaţi generarea altor copii pen-
tru înregistrarea telefonului mobil.
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Apelarea contactului
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Address book (Address book (Agendă
telefonică))

X Selectaţi un contact.
Apar detaliile contactului.

X Selectaţi un număr de telefon.
Se realizează apelul.

Înregistrarea unui contact nou
Datele de adresă pot fi create direct în agenda
de adrese. Dacă memoraţi numere de telefon
în agenda telefonică a sistemului multimedia,
acestea vor fi create şi în agenda de adrese.
Dacă memoraţi o destinaţie pentru sistemul de
navigaţie, sistemul multimedia creează o înre-
gistrare în agenda de adrese, care conţine
date de adresă complete, navigabile.
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Address book (Address book (Agendă
telefonică))

X Selectaţi New (New).
Apar rândurile de introducere pentru nume
şi prenume.

X Introduceţi caracterele cu controlerul.
X Selectaţi b.

Numele şi prenumele sunt salvate. Se afi-
şează detaliile contactului.

X Adăugaţi intrarea dorită (de ex. Add E-
Mail Address (Add E-Mail Address
(Adăugare adresă de e-mail))).
În funcţie de tipul înregistrării apare meniul
corespunzător de introducere.

X Introduceţi caracterele.
X Selectaţşi b.

Introducerea este memorată.

Completarea contactului
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Address book (Address book (Agendă
telefonică))

X Selectaţi un contact.
Apar detaliile contactului.

X Adăugaţi înregistrarea dorită.
În funcţie de tipul înregistrării apare meniul
corespunzător de introducere.

X Introduceţi caracterele.
X Selectaţi b.

Introducerea este memorată.
Se pot salva maximum cinci numere de telefon
pentru un contact.

Ştergerea contactului
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))*
Address book (Address book (Agendă tele-
fonică))

X Selectaţi Search (Search (Căutare)).
X Introducerea simbolurilor în câmpul de

căutare.
Apare o selecţie cu contactele posibile. Cu
cât introduceţi mai multe caractere în câm-
pul de căutare, cu atât se limitează mai mult
variantele de selecţie.

X Selectaţi un contact.
X Selectaţi G.
X Selectaţi Delete entry (Delete entry (Șter-

gere intrare)).
X Selectaţi Yes (Yes (Da)).

Expedierea unui SMS
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Address book (Address book (Agendă
telefonică))

X Selectaţi un contact.
Apar detaliile contactului.

X Marcaţi un număr de telefon.
X Selectaţi G.
X Selectaţi Send text message (Send text

message (Expediere mesaj text)).
Apar câmpurile de introducere pentru un
SMS (Y Pagina 192).

Respectaţi condiţiile pentru funcţia de mesaje
(Y Pagina 191).
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Expedierea unui e-mail
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Address book (Address book (Agendă
telefonică))

X Selectaţi o înregistrare.
Apar detaliile contactului.

X Selectaţi o adresă de e-mail.
Apar câmpurile de introducere pentru un e-
mail (Y Pagina 192).

Respectaţi condiţiile pentru funcţia de mesaje
(Y Pagina 191).

Modificarea unui contact
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Address book (Address book (Agendă
telefonică))

X Selectaţi un contact.
Apar detaliile contactului.

X Selectaţi înregistrarea dorită.
X Selectaţi G.
X Selectaţi Edit (Edit (Editare)).

Apare câmpul de introducere pentru înregis-
trarea selectată.

Pornirea dirijării spre o adresă sau
coordonate geografice
Dacă este salvată o adresă cu un cod poştal,
adresa poate fi utilizată pentru ghidarea spre
destinaţie. Dacă nu se poate atribui precis
codul poştal, puteţi adapta ulterior destinaţia
cu controlerul.
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Address book (Address book (Agendă
telefonică))

X Selectaţi un contact.
Apar detaliile contactului.

X Selectaţi o adresă.
sau
X Selectaţi o introducere cu coordonatele geo-

grafice.
Apare meniul pentru sistemul de navigaţie.

X Selectaţi Start route guidance (Start
route guidance (Începeți ghidarea spre des-
tinație)).
Se calculează ruta adresei de destinaţie,
după aceea porneşte ghidarea spre destina-
ţie.

Listă de apeluri

Privire de ansamblu asupra listei de
apeluri
Dacă telefonul dumneavoastră mobil suportă
profilul PBAP Bluetooth® (Phonebook Access
Profile), atunci telefonul mobil afişează listele
de apelare în sistemul multimedia. După caz,
trebuie să confirmaţi, la conectarea telefonului
mobil, conexiunea pentru profilul Bluetooth®

PBAP.
Dacă telefonul dumneavoastră mobil nu
suportă profiluri Bluetooth® PBA, sistemul mul-
timedia generează automat o listă de apeluri.
Aceasta nu este sincronă cu listele de apeluri
din telefonul dumneavoastră mobil.
Dacă la un apel recepţionat, contactul nu este
salvat încă în sistemul multimedia, puteţi salva
numărul de telefon prin lista de apeluri.

Activarea apelului din lista de apeluri
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + Telephone (Tele-

phone (Telefon)) * Call lists (Call lists
(Liste de apeluri))

X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))® *
Call lists (Call lists (Liste de apeluri))

X Selectaţi Incoming calls (Incoming calls
(Apeluri intrate)) sau Calls dialled (Calls
dialled (Apeluri efectuate)).

X Selectaţi o înregistrare.
X Efectuaţi apelul.
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Opţiuni în lista de apeluri COMAND
Online
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Call lists (Call lists (Liste de apeluri))

X Selectaţi Incoming calls (Incoming calls
(Apeluri intrate)) sau Calls dialled (Calls
dialled (Apeluri efectuate)).

X Marcaţi o înregistrare.
X Selectaţi G.
Memorarea noii înregistrări în agenda de 
adrese
X Selectaţi Save (Save (Memorare)).
X Selectaţi New entry (New entry (Înregis-

trare nouă)).
X Selectaţi o categorie de număr de telefon,

de ex. Home (Home).
X Selectaţi o categorie de telefon, de ex.
Mobile (Mobile (Mobil)).
Punctul # arată categoria selectată.
Dacă marcaţi un număr ca Preferred (Pre-
ferred (Preferat)), apare pe listă pe primul
loc şi este evidenţiat.

X Selectaţi Continue (Continue (Continuare)).
Se afişează câmpul de introducere pentru
numele contactului nou. Câmpul de introdu-
cere pentru numărul de telefon este comple-
tat automat.

X Introduceţi caracterele.
X Selectaţi b.

Introducerea este memorată. Noul contact a
fost creat.

Completare înregistrare în agenda de 
adrese
X Selectaţi Save (Save (Memorare)).
X Selectaţi Add to contact (Add to contact

(Adăugare la contact)).
X Selectaţi o categorie de număr de telefon,

de ex. Home (Home).
X Selectaţi o categorie de telefon, de ex.
Mobile (Mobile (Mobil))

X Selectaţi Continue (Continue (Continuare)).
Apare agenda de adrese.

X Căutaţi contactul dorit (Y Pagina 186).
X După încheierea căutării, apăsaţi controle-

rul.
Numărul de telefon a fost salvat.

Se pot salva maxim cinci numere de telefon
pentru un contact.

Dacă la intrarea căutată sunt memorate cinci
numere de telefon, apare o interogare dacă
unul dintre numerele de telefon existente va fi
suprascris.
X Suprascrierea intrării: selectaţi Yes (Yes

(Da)).
Apare o listă cu cele cinci numere de telefon
existente.

X Selectaţi numărul de telefon care urmează a
fi suprascris din listă.
Înregistrarea este suprascrisă cu noul număr
de telefon.

X Nu se suprascrie intrarea: selectaţi No (No
(Nu)).
Procesul este întrerupt.

Ştergerea listei de apeluri COMAND
Online
Listele de apel create şi administrate de siste-
mul multimedia pot fi şterse de la sistemul
multimedia.
Listele de apeluri afişate de telefonul mobil,
care suportă profilul Bluetooth® PBAP, nu pot
fi şterse de la sistemul multimedia.
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Call lists (Call lists (Liste de apeluri))
* Delete call lists (Delete call lists
(Ștergere liste de apeluri))

X Apare o interogare dacă vor fi şterse toate
listele de apeluri.

X Ştergerea listelor de apeluri: selectaţi Yes
(Yes (Da)).

X Neştergerea listelor de apeluri: selectaţi
No (No (Nu)).
Procesul este întrerupt.

i Dacă ştergeţi pe telefonul mobil listele de
apeluri (consultaţi manualul de utilizare al
producătorului), sistemul multimedia actuali-
zează la o nouă conectare afişajul listelor de
apeluri.
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Mesaje

Indicaţii cu privire la funcţiile de
mesaje
Dacă telefonul mobil conectat suportă profilul
MAP Bluetooth®, atunci pot fi utilizate funcţiile
de mesaje la sistemul multimedia.
Informaţii suplimentare despre telefoanele
mobile adecvate şi conectarea telefoanelor
mobile cu funcţia Bluetooth® se pot obţine de
la un centru de asistenţă service Mercedes
Benz: https://www.mercedes-benz.com/
connect.
După conexiunea la sistemul multimedia,
unele telefoane mobile necesită setări supli-
mentare (consultaţi manualul de utilizare al
producătorului).
Noile mesaje primite sunt semnalizate printr-
un semnal acustic şi un simbol 0 pe dis-
play-ul sistemului multimedia. Dacă aţi citit
toate mesajele, simbolul nu mai este afişat.
COMAND Online:
Pentru a putea citi şi scrie mesaje e-mail în
sistemul multimedia, trebuie configurat în
prealabil contul de e-mail (Y Pagina 191).
Sistemul multimedia afişează ultimele 100
mesaje SMS şi e-mail.
Dacă memoria de mesaje din telefonul mobil
este plină, se afişează simbolul ú. Dacă
ştergeţi mesajele pe telefonul mobil, simbolul
nu mai este afişat.
Audio 20:
Sistemul multimedia arată ultimele 100
mesaje SMS.

Setarea SMS-urilor afişate
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + Telephone (Tele-

phone (Telefon)) * 1 * Settings
(Settings (Setări)) * Text message (Text
message) * G

X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))® *
1 * Settings (Settings (Setări))
Este afişat un meniu cu următoarele opţiuni:
RAll messages (All messages (Toate

mesajele))
RNew messages (New messages (Mesaje

noi))
Cu opţiunea Download (Download
(Descărcare)) din meniul de mesaje pot fi

afişate suplimentar cele mai noi 100 de
mesaje.
ROff (Off (Oprit)) (SMS-urile nu sunt afişate

automat.)
X Selectaţi o opţiune.

Setarea e-mailurilor afişate COMAND
Online
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* 1 * Settings (Settings (Setări))

X Marcaţi contul de e-mail.
X Selectaţi G.

Este afişat un meniu cu următoarele opţiuni:
RAll messages (All messages (Toate

mesajele))
RNew messages (New messages (Mesaje

noi))
Cu opţiunea Download (Download
(Descărcare)) din meniul de mesaje pot fi
afişate cele mai noi 100 de mesaje.
ROff (Off (Oprit)) (E-mailurile nu sunt afi-

şate automat.)
X Selectaţi o opţiune.

Setarea contului de e-mail COMAND
Online
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* 1 * Settings (Settings (Setări))

X Selectaţi contul de e-mail.
Contul e-mail este setat. Acum pot fi recep-
ţionate şi trimise mesaje e-mail prin inter-
mediul sistemului Multimedia.

Citirea mesajelor
COMAND Online: meniul pentru mesaje con-
ţine toate mesajele SMS şi e-mail necitite.
Dacă este accesat directorul corespunzător,
sunt afişate mesajele sortate în funcţie de
SMS şi e-mail.
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Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + Telephone (Tele-

phone (Telefon)) * 1
Se afişează meniul de mesaje, cu mesajele
necitite.

X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))® *
1
Se afişează meniul de mesaje, cu mesajele
necitite.

Citirea unui mesaj
X Selectaţi un mesaj.

Este afişat textul mesajului.
X Închiderea textului mesajului: apăsaţi

tasta %.
COMAND Online: utilizarea funcţiei de 
citire cu voce tare
X La afişarea mesajului, apăsaţi controller-ul.
X Selectaţi Read aloud (Read aloud (Citire cu

voce tare)).
Sistemul multimedia citeşte cu voce tare
mesajul.

X Întrerupeţi citirea cu voce tare prin apăsarea
tastei 8.

sau
X Apăsaţi controller-ul, selectaţi Cancel 
read-aloud function (Cancel read-aloud
function (Anulare funcție de citire cu voce
tare)) şi reapăsaţi controller-ul.

COMAND Online: puteţi selecta limba
(Y Pagina 161) şi viteza (Y Pagina 158) func-
ţiei de citire cu voce tare.

Redactarea şi expedierea unui SMS
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + Telephone (Tele-

phone (Telefon)) * 1 * New (New)
X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))® *

1 * New (New)
X Selectaţi Text message (Text message).

Apare meniul de introducere pentru un SMS.
Este selectat câmpul de introducere To:
(To:).

X Introducerea destinatarului: introduceţi
caracterul.

sau

X Introducerea numărului de telefon din
agenda telefonului: selectaţi Æ.
Sunt afişate contactele din agenda telefonu-
lui, care conţin un număr de telefon.

X Căutaţi şi selectaţi o înregistrare
(Y Pagina 182).
Numărul de telefon este preluat în rândul
pentru destinatar.

X Introducerea textului: selectaţi 5 în bara
de simboluri.

X Introduceţi caracterele.
Sistemul multimedia conţine ciorne, pe care
le puteţi utiliza pentru redactarea mesajelor
dumneavoastră .

X Expediere SMS: selectaţi OK (OK).

Răspundere la SMS
X Afişaţi mesajele (Y Pagina 191).
X Apăsaţi controlerul.
X Selectaţi Reply (Reply (Răspuns)).

Apare meniul de introducere pentru un SMS.
Datele cu privire la destinatar sunt comple-
tate corespunzător mesajului iniţial.

X Expediere SMS: selectaţi OK (OK).

Apelarea expeditorului SMS-ului
X Afişaţi mesajele (Y Pagina 191).
X Accesaţi meniul prin apăsarea controller-

ului.
X Selectaţi Call sender (Call sender (Apel

expeditor)).
Apelul este iniţializat.

Compunerea şi trimiterea unui e-mail
COMAND Online
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* 1 * New (New)

X Selectaţi E-mail (E-mail).
Apare meniul de introducere pentru un e-
mail. Este selectat câmpul de introducere
To: (To:).

X Introducerea destinatarului: introduceţi
caracterul.

sau
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X Introducerea unei adrese de e-mail din
agendă: selectaţi Æ.
Sunt afişate contactele din agendă, care dis-
pun de o adresă e-mail.

X Căutaţi şi selectaţi o înregistrare
(Y Pagina 186).
Adresa de e-mail este preluată în rândul
pentru destinatar.

X Introducerea subiectului: selectaţi 5 în
bara de simboluri.

X Introduceţi caracterele.
Sistemul multimedia conţine ciorne, pe care
le puteţi utiliza pentru redactarea mesajelor
dumneavoastră (Y Pagina 193).

X Expedierea unui e-mail: selectaţi OK (OK).

Răspundere la e-mail COMAND Online
X Afişaţi mesajele (Y Pagina 191).
X Accesaţi meniul prin apăsarea controller-

ului.
X Selectaţi Reply (Reply (Răspuns)).

Este afişat meniul de introducere pentru un
e-mail. Datele cu privire la destinatar sunt
completate corespunzător mesajului iniţial.

La răspunsul unui e-Mail puteţi selecta în loc
de Reply (Reply (Răspuns)) şi Reply all
(Reply all). Apoi mesajul e-mail este expediat
nu numai către expeditor, ci şi către toţi desti-
natarii mesajului iniţial.

Utilizarea şabloanelor de text
COMAND Online

: Afişarea şabloanelor de text

X Selectaţi câmpul de date pentru textul unui
SMS (Y Pagina 192) sau al unui e-mail
(Y Pagina 192).

X şabloane de texte : selectaţi din bara de
simboluri.
Apar şabloanele de texte.

X Selectaţi şi adăugaţi un şablon de text.

Mercedes me connect COMAND
Online

Indicaţii cu privire la Mercedes me
connect
i Mercedes me connect nu este disponibil în

toate ţările. Informaţi-vă la centrul de asis-
tenţă service Mercedes-Benz pentru a vedea
dacă acest serviciu este disponibil în ţara
dumneavoastră.

Mercedes me connect cuprinde o multitudine
de servicii.
Prin intermediul sistemului Multimedia sau al
unităţii de comandă din plafon, puteţi utiliza
următoarele servicii în funcţie de activare şi
echiparea autovehiculului:
RGestionarea accidentelor şi a defecţiunilor

tehnice
RDacă este activat serviciul: serviciul de con-

cierge
RSistem de apel de urgenţă Mercedes-Benz
Gestionarea accidentelor şi defecţiunilor teh-
nice Mercedes me connect, serviciul de con-
cierge Mercedes me connect (dacă este acti-
vat serviciul) şi centrala de apeluri de urgenţă
Mercedes-Benz vă stau în permanenţă la dis-
poziţie.
Tastele pentru apelul de urgenţă se află în uni-
tatea de comandă din plafon a autovehiculului
(Y Pagina 237).
Puteţi apela centrul de asistenţă pentru clienţi
Mercedes-Benz prin intermediul sistemului
Multimedia (Y Pagina 194).
Vă rugăm să reţineţi că Mercedes me connect
este un serviciu Mercedes-Benz. În cazuri de
urgenţă, apelaţi mai întâi obligatoriu numerele
de urgenţă naţionale cunoscute. În cazuri de
urgenţă, puteţi utiliza şi sistemul de apel de
urgenţă Mercedes-Benz (Y Pagina 196).
Respectaţi condiţiile de utilizare pentru Merce-
des me connect şi alte servicii. Acestea se
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găsesc pe portalul Mercedes me: https://
me.secure.mercedes-benz.com.
Informaţii suplimentare despre Mercedes me
connect, serviciile oferite şi modul de utilizare
pot fi obţinute de la un centru de asistenţă ser-
vice Mercedes-Benz sau în internet, la adresa
https://moba.i.daimler.com/markets/ece-
row/baix/cars/connectme/de_DE/
#emotions/Startseite.html.

Apelarea centrului de asistenţă pentru
clienţi Mercedes-Benz prin intermediul
sistemului Multimedia
Sunt necesare premisele următoare pentru a
putea folosi serviciile Mercedes me connect în
autovehicul:
Raveţi acces la o reţea GSM
RÎn regiunea respectivă există o acoperire a

reţelei GSM a partenerului contractual.
RPentru transferul automat al datelor autove-

hiculului, aprinderea trebuie să fie cuplată.
Sistem Multimedia:
X+ Telephone (Telephone (Telefon))
* Name (Name (Nume))

X Mercedes me connect (Mercedes me con-
nect).
Cu acordul dumneavoastră, sistemul Multi-
media trimite datele necesare ale autovehi-
culului.
Transferul de date este afişat pe display.
Apoi, puteţi selecta un serviciu şi vi se face
legătura cu o persoană de contact de la cen-
trul de asistenţă pentru clienţi Mercedes-
Benz.

Informaţii cu privire la gestionarea
accidentelor Mercedes me connect
Gestionarea accidentelor şi defecţiunilor teh-
nice poate cuprinde, printre altele, următoa-
rele funcţii:
RCompletare la sistemul de apel de urgenţă

Mercedes-Benz (Y Pagina 196)
La nevoie, persoana de contact de la cen-
trala pentru apeluri de urgenţă Mercedes-
Benz redirecţionează apelul către manage-
mentul accidentelor Mercedes me connect.

Cu toate acestea, transmiterea apelului nu
este posibilă în toate ţările.
RCompletare la sistemul de apel de urgenţă

Mercedes-Benz (Y Pagina 196)
La nevoie, persoana de contact de la cen-
trala pentru apeluri de urgenţă redirecţio-
nează apelul către managementul acciden-
telor Mercedes me connect. Cu toate aces-
tea, transmiterea apelului nu este posibilă în
toate ţările.
RAsistenţă în caz de defecţiuni tehnice de

către un tehnician la faţa locului şi/sau
remorcarea autovehiculului la următorul
centru de asistenţă service Mercedes-Benz
Aceste servicii pot fi taxabile.
RAsistenţă în caz de defecţiuni tehnice de

către un tehnician la faţa locului şi/sau
remorcarea autovehiculului la următorul
centru de asistenţă service Mercedes-Benz
Aceste servicii pot fi taxabile.

Mai multe informaţii despre serviciile Merce-
des me connect găsiţi în portalul Mercedes
me. https://me.secure.mercedes-benz.com

Mesaj de service prin Mercedes me
connect
Dacă aţi activat serviciul de management al
reviziei, se transmit automat datele relevante
ale autovehiculului către centrul de asistenţă
pentru clienţi Mercedes-Benz. Astfel, primiţi
recomandări individuale pentru revizia autove-
hiculului dumneavoastră.
Indiferent dacă aţi fost de acord sau nu cu
managementul reviziei, sistemul multimedia vă
reaminteşte după un anumit interval de timp
de revizia scadentă. Apare o întrebare, dacă
doriţi să stabiliţi o programare.
X Convenirea termenului de service: selec-

taţi Call (Call (Apel)).
Datele autovehiculului sunt transferate după
ce vă daţi acordul şi un angajat al centrului
de asistenţă pentru clienţi Mercedes-Benz
se ocupă de termenul dorit de dumnea-
voastră. Informaţiile sunt transmise mai
departe către firma de service dorită de
dumneavoastră.
Aceasta vă contactează în decursul a 24 de
ore.

i Dacă selectaţi Call later (Call later
(Apelare mai târziu)) după apariţia mesajului
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de întreţinere, mesajul dispare şi reapare
după un anumit timp.

Acordul pentru transferul de date în
cazul Mercedes me connect
Cerinţe
RExistă un apel în caz de defecţiune sau un

apel informaţii activ efectuat prin interme-
diul sistemului multimedia (Y Pagina 194).

Dacă apelaţi la centrul de service Mercedes-
Benz prin sistemul multimedia, vedeţi mesajul
Do you consent to the transfer of 
vehicle data and vehicle position 
data to the Mercedes-Benz Customer 
Centre in order to better deal with 
your query? (Do you consent to the transfer
of vehicle data and vehicle position data to the
Mercedes-Benz Customer Centre in order to
better deal with your query? (Sunteţi de acord
cu transferarea datelor autovehiculului şi a
datelor despre poziţia acestuia la Mercedes-
Benz Customer Centre pentru o mai bună
rezolvare a problemei dumneavoastră?))
X Selectaţi Yes (Yes (Da)).

Datele relevante ale autovehiculului sunt
transmise automat.

Informaţii suplimentare cu privire la Mercedes
me: https://www.mercedes.me

Transferul de date pe durata apelului
de service
În anumite ţări este necesară confirmarea
transferului de date.
Datele transmise prin apel depind de serviciile
activate şi de tipul de apel selectat:
RInformaţii generale despre autovehicul
RServiciul de concierge
RGestionarea accidentelor şi defecţiunilor

tehnice
RStabilirea serviciilor
Datele care pot fi transferate în cadrul servicii-
lor sunt preluate din condiţiile de utilizare vala-
bile actual. Acestea se găsesc pe portalul Mer-
cedes me: https://me.secure.mercedes-
benz.com

Următoarele date sunt transferate dacă nu
este activat niciun serviciu şi cererea de pro-
tecţie a datelor este confirmată:
Rserie de şasiu
Rnumăr de identificare a clienţilor Mercedes

me
Rmotivul de declanşare a apelurilor
Rlimba setată a sistemului Multimedia
RConfirmarea cererii de protecţie a datelor
Cu condiţia ca tehnologia necesară de trans-
misie a datelor să fie suportată de operatorul
de reţea mobilă şi să se asigure o calitate sufi-
cientă a conexiunii mobile, la stabilirea servi-
ciilor prin memento de întreţinere , se pot 
transmite kilometrajul curent şi datele de 
întreţinere.
Ca o completare, locaţia momentană a auto-
vehiculului prin centrul clienţi Mercedes-Benz
poate fi solicitată de autovehicul, când prin
sistemul de dialog vocal se selectează gestio-
narea accidentelor şi defecţiunilor tehnice şi
nu este activat niciun serviciu, dar este confir-
mată cererea de protecţie a datelor.

i La momentul tipăririi, această funcţie nu
este încă disponibilă din punct de vedere
tehnic, doar poate fi susţinută pe viitor.

Următoarele date sunt transferate când o
cerere de serviciu este acţionat prin Mercedes
me connect:
Rserie de şasiu
Rnumăr de identificare a clienţilor Mercedes

me
Rmotivul de declanşare a apelurilor
Rlimba setată a sistemului Multimedia
Următoarele date sunt transferate suplimentar
în funcţie de serviciul activat:
Rlocul momentan al autovehiculului
Rkilometrajul şi datele de întreţinere
Rdatele selectate pentru starea autovehiculu-

lui
Respectaţi condiţiile de utilizare pentru Merce-
des me connect şi alte servicii. Acestea se
găsesc pe portalul Mercedes me: https://
me.secure.mercedes-benz.com
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Mercedes me connect Audio 20

Indicaţii cu privire la Mercedes me
connect
i Mercedes me connect nu este disponibil în

toate ţările. Informaţi-vă la centrul de asis-
tenţă service Mercedes-Benz pentru a vedea
dacă acest serviciu este disponibil în ţara
dumneavoastră.

Mercedes me connect cuprinde o multitudine
de servicii.
Prin intermediul sistemului Multimedia sau al
unităţii de comandă din plafon, puteţi utiliza
următoarele servicii în funcţie de activare şi
echiparea autovehiculului:
RGestionarea accidentelor şi a defecţiunilor

tehnice
RDacă este activat serviciul: serviciul de con-

cierge
RSistem de apel de urgenţă Mercedes-Benz
Gestionarea accidentelor şi defecţiunilor teh-
nice Mercedes me connect, serviciul de con-
cierge Mercedes me connect (dacă este acti-
vat serviciul) şi centrala de apeluri de urgenţă
Mercedes-Benz vă stau în permanenţă la dis-
poziţie.
Tastele pentru apelul de urgenţă se află în uni-
tatea de comandă din plafon a autovehiculului
(Y Pagina 237).
Puteţi apela centrul de asistenţă pentru clienţi
Mercedes-Benz prin intermediul sistemului
Multimedia (Y Pagina 194).
Vă rugăm să reţineţi că Mercedes me connect
este un serviciu Mercedes-Benz. În cazuri de
urgenţă, apelaţi mai întâi obligatoriu numerele
de urgenţă naţionale cunoscute. În cazuri de
urgenţă, puteţi utiliza şi sistemul de apel de
urgenţă Mercedes-Benz (Y Pagina 196).
Respectaţi condiţiile de utilizare pentru Merce-
des me connect şi alte servicii. Acestea se
găsesc pe portalul Mercedes me: https://
me.secure.mercedes-benz.com.
Informaţii suplimentare despre Mercedes me
connect, serviciile oferite şi modul de utilizare
pot fi obţinute de la un centru de asistenţă ser-
vice Mercedes-Benz sau în internet, la adresa
https://moba.i.daimler.com/markets/ece-
row/baix/cars/connectme/de_DE/
#emotions/Startseite.html.

Apelarea centrului de asistenţă pentru
clienţi Mercedes-Benz prin intermediul
sistemului Multimedia
Sunt necesare premisele următoare pentru a
putea folosi serviciile Mercedes me connect în
autovehicul:
Raveţi acces la o reţea GSM
RÎn regiunea respectivă există o acoperire a

reţelei GSM a partenerului contractual.
RPentru transferul automat al datelor autove-

hiculului, aprinderea trebuie să fie cuplată.
Sistem Multimedia:
X+ Tel/ (Tel/ (Tel/))® * Name

(Name (Nume))
X Mercedes me connect (Mercedes me con-

nect).

Sistem de apel de urgenţă Mercedes-
Benz

Indicaţii cu privire la sistemul de apel
de urgenţă Mercedes-Benz
Sistemul de apel de urgenţă Mercedes-Benz
funcţionează numai în zonele în care există o
acoperire a reţelei de telefonie mobilă a parte-
nerilor contractuali. O acoperire de reţea insu-
ficientă a partenerilor contractuali poate duce
la situaţia în care nu se poate realiza un apel
de urgenţă. Pentru efectuarea unui apel de
urgenţă, trebuie să fie cuplat contactul.

Privire de ansamblu asupra sistemului
de apel de urgenţă Mercedes-Benz
Sistemul de apel de urgenţă Mercedes-Benz
nu este disponibil în toate ţările. Dacă există o
tastă SOS în unitatea de comandă a plafonului,
dispuneţi şi de apelul de urgenţă Mercedes-
Benz.
Sistemul de apel de urgenţă Mercedes-Benz vă
poate ajuta să reduceţi semnificativ intervalul
de timp de la producerea unui accident şi sosi-
rea echipelor de intervenţie la locul accidentu-
lui. Acesta asistă la determinarea locaţiei în
cazul în care locul accidentului este greu de
găsit.
Apelul de urgenţă poate fi iniţiat automat
(Y Pagina 197) sau manual (Y Pagina 197).
Iniţiaţi un apel de urgenţă numai pentru salva-
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rea dumneavoastră sau a altor persoane. Nu
iniţiaţi un apel de urgenţă în caz de defecţiune
sau în situaţii similare.

Afişaje pe display-ul sistemului Multi-
media
SOS READY: apel de urgenţă disponibil.
SOS NOT READY: aprinderea nu este cuplată
sau există o altă avarie a sistemului de apel de
urgenţă.
Pe durata unui apel de urgenţă activ pe display
apare G.
Sistemul de apel de urgenţă Mercedes-Benz
nu este disponibil în toate ţările. Referitor la
disponibilitatea regională a sistemului de apel
de urgenţă Mercedes-Benz vă puteţi informa la
adresa https://www.mercedes-benz.com/
connect_ecall.

i Dacă nu este disponibil un apel de
urgenţă, atunci apare un mesaj cores-
punzător şi pe display-ul multifuncţional de
la Kombiinstrument .

Apel de urgenţă automat
Apelul de urgenţă automat nu este disponibil
în toate ţările şi regiunile. Dacă există o tastă
SOS în unitatea de comandă a plafonului, dis-
puneţi şi de apelul de urgenţă automat.
Cerinţe
RContactul este cuplat.
RAcumulatorul de pornire este suficient

încărcat.
Dacă, în cazul unui accident, se activează sis-
teme de siguranţă pasivă, cum ar fi airbagul
sau întinzătorul de centură, atunci sistemul de
apel de urgenţă Mercedes-Benz poate iniţializa
automat un apel de urgenţă.
Apelul de urgenţă a fost iniţiat:
Rse realizează o legătură vocală cu centrul de

apeluri de urgenţă Mercedes-Benz.
Rse transmite un mesaj cu datele privind

accidentul către centrul de apeluri de
urgenţă Mercedes-Benz
Centrul de apeluri de urgenţă Mercedes-
Benz poate transmite datele, în conformitate
cu poziţia autovehiculului, către unul dintre
centrele publice de apeluri de urgenţă.

RÎn anumite condiţii, se transmit suplimentar
datele în canalul audio către centrul de ape-
luri de urgenţă Mercedes-Benz.
RAceasta permite luarea rapidă a măsurilor

de salvare, recuperare sau tractare către un
centru de asistenţă service Mercedes-Benz.

Butonul SOS din unitatea de comandă situată
pe plafon se aprinde intermitent până când
apelul de urgenţă este finalizat.
Nu puteţi încheia imediat un apel de urgenţă
automat.
Dacă sistemul de apel de urgenţă Mercedes-
Benz nu poate iniţia apelul de urgenţă către
centrul de apeluri de urgenţă Mercedes-Benz
atunci, apelul de urgenţă este direcţionat auto-
mat către centrul public de apeluri de urgenţă.
Dacă nu poate fi realizată nici conexiunea cu
centrul public de apeluri de urgenţă, atunci pe
display apare un mesaj corespunzător.
X Formaţi apelul de urgenţă 112 pe telefonul

mobil.
Dacă a fost declanşat un apel de urgenţă:
Rdacă situaţia în trafic o permite, rămâneţi în

autovehicul până când este realizată
legătura vocală cu operatorul centrului de
apeluri de urgenţă.
Roperatorul decide dacă este necesară inter-

venţia serviciilor de salvare şi/sau a poliţiei
la locul accidentului, în funcţie de constata-
rea accidentului
Rdacă nu răspunde niciunul din pasageri, se

trimite imediat o salvare la autovehicul.

Apel de urgenţă manual
Tasta SOS pentru apelul de urgenţă manual nu
este disponibilă în toate ţările.
X Apăsaţi tasta SOS timp de cel puţin o

secundă (Y Pagina 237).
Apelul de urgenţă a fost iniţiat:
Rse realizează o legătură vocală cu centrul de

apeluri de urgenţă Mercedes-Benz.
Rdacă situaţia în trafic o permite, rămâneţi în

autovehicul până când este realizată
legătura vocală cu operatorul centrului de
apeluri de urgenţă.
Roperatorul decide dacă este necesară inter-

venţia serviciilor de salvare şi/sau a poliţiei
la locul accidentului, în funcţie de constata-
rea accidentului
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Rse transmite un mesaj cu datele privind
accidentul către centrul de apeluri de
urgenţă Mercedes-Benz
Centrul de apeluri de urgenţă Mercedes-
Benz poate transmite datele, în conformitate
cu poziţia autovehiculului, către unul dintre
centrele publice de apeluri de urgenţă.
RÎn anumite condiţii, se transmit suplimentar

datele în canalul audio către centrul de ape-
luri de urgenţă Mercedes-Benz.
Aceasta permite luarea rapidă a măsurilor
de salvare, recuperare sau tractare către un
centru de asistenţă service Mercedes-Benz.

Dacă sistemul de apel de urgenţă Mercedes-
Benz nu poate iniţia apelul de urgenţă către
centrul de apeluri de urgenţă Mercedes-Benz
atunci apelul de urgenţă este direcţionat auto-
mat către centrul public de apeluri de urgenţă.
Dacă nu poate fi realizată nici conexiunea cu
centrul public de apeluri de urgenţă, atunci pe
display apare un mesaj corespunzător.
X Introduceţi apelul de urgenţă 112 pe telefo-

nul mobil.
Încheierea apelului de urgenţă iniţiat din 
greşeală
X Apăsaţi ~ pe volanul multifuncţional.

Date transmise în cazul sistemului de
apel de urgenţă Mercedes-Benz
Se transmit următoarele date către centrul de
apeluri de urgenţă Mercedes-Benz:
Rdatele de poziţionare GPS ale autovehiculu-

lui
Rdatele de poziţionare GPS pe traseul de

deplasare (cu câteva sute de metri înaintea
accidentului)
Rdirecţia de mers
Rseria de şasiu
Rmodul de acţionare al autovehiculului
RMercedes me connect este disponibil sau nu
Rapel de urgenţă iniţiat manual sau automat
Rmomentul accidentului
Rsetarea de limbă la sistemul multimedia.

Pentru clarificarea accidentului se pot lua
următoarele măsuri până la o oră după apelul
de urgenţă iniţiat:
Rpoate fi accesată poziţia actuală a autovehi-

culului
Rpoate fi realizată o conexiune vocală cu ocu-

panţii autovehiculului.

Funcţii online şi de internet

Conexiune la internet

Restricţii privind conexiunea la inter-
net

G AVERTISMENT
Dacă operaţi în timpul rulajului sistemele de
informare şi de comunicare integrate în
autovehicul, puteţi fi distras de la evenimen-
tele din trafic. În plus, puteţi pierde controlul
asupra autovehiculului. Există pericol de
accident!
Operaţi aceste aparate doar când v-o per-
mite situaţia din trafic. Dacă acest lucru nu
este posibil în siguranţă opriţi fără a pune
traficul în pericol şi manipulaţi aparatul cu
autovehiculul în staţionând.

La utilizarea sistemului multimedia respectaţi
prevederile legale ale ţării în care vă aflaţi.
În funcţie de echiparea autovehiculului aveţi
următoarele posibilităţi de a crea o conexiune
la Internet:
Rprin Bluetooth® cu un telefon mobil cu

acces la date mobile (Y Pagina 178)
RCOMAND Online: prin intermediul unui USB

(Y Pagina 208)
În timpul deplasării funcţiile de Internet pot fi
utilizate doar limitat.

Configurarea conexiunii la internet
prin intermediul funcţiei Bluetooth® şi
USB
Condiţii pentru conexiunea prin Bluetooth®

RConectaţi un telefon mobil prin Bluetooth®

cu sistemul Multimedia (Y Pagina 178).
RDacă utilizaţi modulul de telefon pentru

funcţiile de internet, aveţi nevoie de o car-
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telă SIM în modulul de telefon sau de un
telefon mobil cu funcţia Bluetooth® SAP.

COMAND Online: condiţii pentru conexiu-
nea prin USB
RConectaţi un telefon mobil prin USB cu sis-

temul Multimedia (Y Pagina 208).
RDacă utilizaţi modulul de telefon pentru

funcţiile de internet, aveţi nevoie de o car-
telă SIM în modulul de telefon sau de un
telefon mobil cu funcţia Bluetooth® SAP.

Pentru conexiunea prin Bluetooth® telefonul
mobil trebuie să fie compatibil cu unul dintre
următoarele profiluri Bluetooth®:
RDUN (Dial-Up Networking)
RPAN (Personal Area Network)
În cazul autovehiculelor cu COMAND Online
pentru conexiunea prin USB, telefonul mobil
trebuie să fie compatibil cu una dintre
următoarele clase USB:
RRNDIS (Remote Network Driver Interface

Specification)
RCDC/NCM (Network Control Model)
RCDC/ECM (Ethernet Control Model)
RCDC/ACM (Access Control Model)
Conexiunea la internet poate fi afectată în
următoarele cazuri sau poate fi nefuncţională:
Rtelefonul mobil este oprit.
Rnu există o acoperire suficientă a reţelei de

telefonie mobilă.
Rpe telefonul mobil este dezactivată utilizarea

de date mobile.
Rcând funcţia Bluetooth® de la sistemul Mul-

timedia este dezactivată şi telefonul ales
trebuie conectat prin Bluetooth®.
Rfuncţia Bluetooth® de pe telefonul mobil

este dezactivată şi telefonul trebuie conec-
tat prin Bluetooth®.
Rtelefonul mobil nu este conectat prin USB şi

telefonul trebuie conectat prin USB
(COMAND Online).
Rreţeaua de telefonie mobilă sau telefonul

mobil nu permit utilizarea concomitentă a
unei conexiuni telefonice şi a unei conexiuni
la internet.
Rpe telefonul mobil, accesul la internet prin

Bluetooth® nu este activat.
Dacă utilizaţi pentru prima dată accesul la
internet, trebuie să autorizaţi telefonul mobil
conectat pentru accesul la internet

(Y Pagina 199). Dacă telefonul mobil conectat
acceptă profilul Bluetooth® PAN sau clasele
USB RNDIS (COMAND Online), CDC/NCM
(COMAND Online) sau CDC/ECM (COMAND
Online), nu trebuie să se efectueze setări supli-
mentare. Conexiunea la internet este configu-
rată.
Dacă telefonul mobil nu acceptă profilul Blue-
tooth® menţionat sau clasele USB menţionate,
trebuie să se seteze (Y Pagina 200) datele de
acces (Y Pagina 200) predefinite sau
manuale.
La iniţializarea telefonului mobil pentru cone-
xiunea la internet se poate întâmpla ca datele
de acces deja existente să fie suprascrise.
De aceea, verificaţi setările la telefonul mobil
(consultaţi manualul de utilizare al pro-
ducătorului).
Obţineţi informaţii suplimentare https://
www.mercedes-benz.com/connect sau la un
centru de asistenţă service Mercedes-Benz.

Autorizarea telefonului mobil pentru
accesul la internet
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + ® * Internet

(Internet) * Settings (Settings (Setări))
X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))® *
Internet (Internet) * Settings (Settings
(Setări))

X Selectaţi Manage Internet settings
(Manage Internet settings (Gestionare setări
de Internet)).
Apare o indicaţie că setările pentru funcţiile
de Internet depind de furnizorul de servicii
de telefonie mobilă şi de telefonul mobil.
Dacă un telefon mobil este deja autorizat,
apare lista aparatelor.

X Selectaţi Start search (Start search (Înce-
pere căutare)) (Începere căutare).
Se afişează telefoanele mobile, care:
Rsunt conectate la sistem.
Rîndeplinesc premisele pentru funcţiile de

Internet.
Rnu au fost configurate încă pentru funcţia

de Internet.
X Selectaţi telefonul mobil dorit.
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Editarea datelor de acces
Telefonul mobil trebuie să fie conectat la sis-
tem, pentru a se putea modifica datele de
acces.
Atunci când o conexiune la Internet este
activă, nu se pot edita sau şterge datele de
acces ale unui furnizor de servicii de telefonie
mobilă setat actual.
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + ® * Settings

(Settings (Setări)) * Manage Internet 
settings (Manage Internet settings (Ges-
tionare setări de Internet))

X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))® *
Settings (Settings (Setări)) * Manage 
Internet settings (Manage Internet set-
tings (Gestionare setări de Internet))

X Marcaţi telefonul mobil dorit.
X Selectaţi G.
X Selectaţi Change configuration (Change

configuration (Modificare configurație)).
X Selectaţi Predefined settings (Predefi-

ned settings (Setări predefinite)) sau
Manual settings (Manual settings (Setări
manuale)).
Se afişează setările actuale ale furnizorului.

Pentru a modifica datele de acces ale furnizo-
rului de servicii de telefonie mobilă aveţi două
modalităţi:
RPosibilitatea 1: selectaţi datele de acces

predefinite ale furnizorului de servicii de
telefonie mobilă (Y Pagina 200).
RPosibilitate 2: setarea manuală a datelor de

acces ale furnizorului de servicii de telefonie
mobilă (Y Pagina 200).

Selectarea datelor de acces predefi-
nite ale furnizorului de servicii de tele-
fonie mobilă
X Selectaţi Predefined settings (Predefi-

ned settings (Setări predefinite)).
Apare o listă de ţări.

X Selectaţi ţara furnizorului dumneavoastră de
servicii de telefonie mobilă, de ex.: Germany
(Germany (Germania)),.
Apare o listă a furnizorilor disponibili.

X Selectarea furnizorului propriu de ex. O2.
Dacă furnizorul de servicii de telefonie mobilă
oferă mai multe date de acces, mai trebuie să

selectaţi datele de acces corespunzătoare.
Acestea sunt de ex.: în funcţie de tariful de
date utilizat.
Pentru a verifica dacă datele de selectare pre-
definite corespund cu datele de selectare puse
la dispoziţie de furnizorul de servicii de telefo-
nie mobilă, procedaţi după cum urmează
(Y Pagina 200) şi selectaţi Manual settings
(Manual settings (Setări manuale)). Vi se afi-
şează datele de acces.
Datele de acces ale furnizorului de servicii de
telefonie mobilă se selectează o singură dată
pentru telefonul mobil conectat şi se încarcă la
fiecare iniţiere a unei conexiuni la telefonul
mobil. Iniţiaţi conexiunea (Y Pagina 201).
Trebuie să setaţi datele de acces ale furnizoru-
lui de servicii de telefonie mobilă, care oferă
cardul SIM şi tariful de date aparţinător (setări
de acces) pentru telefonul mobil conectat.
Datele de acces rămân identice de asemenea
în străinătate (roaming), nu se selectează
datele de acces ale unei reţele străine.

Setarea manuală a datelor de acces
ale furnizorului de servicii de telefonie
mobilă
X Selectaţi Manual settings (Manual set-

tings (Setări manuale)).
Apare o privire de ansamblu asupra setărilor
furnizorului.

X Setaţi datele de acces (Y Pagina 200).
X Selectaţi Confirm settings (Confirm set-

tings (Confirmare setări)).
Datele de acces ale furnizorului de servicii de
telefonie mobilă se selectează o singură dată
pentru telefonul mobil conectat şi se încarcă la
fiecare iniţiere a unei conexiuni la telefonul
mobil. Iniţiaţi conexiunea (Y Pagina 201).
Trebuie să setaţi datele de acces ale furnizoru-
lui de servicii de telefonie mobilă, care oferă
cardul SIM şi tariful de date aparţinător (setări
de acces) pentru telefonul mobil conectat.
Datele de acces rămân identice de asemenea
în străinătate (roaming), nu se selectează
datele de acces ale unei reţele străine.

Setarea datelor de acces
Setaţi datele de acces conform tarifului dum-
neavoastră de date. Vă puteţi informa la furni-
zorul de servicii de telefonie mobilă cu privire
la datele de acces exacte.
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Explicarea datelor de acces

Câmp de
introducere

Semnificaţie

Phone num‐
ber: (Număr
de telefon:)

Numărul de apelare pentru
iniţierea conexiunii.
Numărul de apelare este în
funcţie de telefonul mobil
utilizat. Pentru telefoane
mobile GSM/UMTS se uti-
lizează conform standardu-
lui *99***1# .

Access 
point: (Punct
de acces:)

Punct de acces la reţea
APN (Access Point Name)
Această informaţie o obţi-
neţi de la furnizorul dum-
neavoastră de servicii de
telefonie mobilă.
Introducerea nu este nece-
sară la toţi furnizorii de
servicii de telefonie mobilă
şi la toate telefoanele
mobile.

PDP Type: (Tip
PDP:)

Protocol de internet utili-
zat.
Această informaţie o obţi-
neţi de la furnizorul dum-
neavoastră de servicii de
telefonie mobilă.

User ID: (ID
utilizator:)

Identificarea de utilizator
obţineţi de la furnizorul
dumneavoastră de servicii
de telefonie mobilă.
Introducerea nu este nece-
sară la toţi furnizorii de
servicii de telefonie
mobilă.

Password:
(Parolă:)

Parola o obţineţi de la fur-
nizorul dumneavoastră de
servicii de telefonie
mobilă.
Introducerea nu este nece-
sară la toţi furnizorii de
servicii de telefonie
mobilă.

Câmp de
introducere

Semnificaţie

Auto DNS:
(DNS auto:)

Se activează atribuirea
automată a serverelor
DNS. Dacă funcţia este
dezactivată, adresele ser-
verelor DNS trebuie intro-
duse manual.
DNS (Domain Name Ser-
vice)

DNS1: (DNS1:)
DNS2: (DNS2:)

Câmpuri pentru introduce-
rea manuală a adreselor
serverelor DNS. Adresele
le obţineţi de la furnizorul
dumneavoastră de servicii
de telefonie mobilă.

Anularea autorizării pentru accesul la
internet al unui telefon mobil
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + ® * Settings

(Settings (Setări)) * Manage Internet 
settings (Manage Internet settings (Ges-
tionare setări de Internet))

X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))® *
Settings (Settings (Setări)) * Manage 
Internet settings (Manage Internet set-
tings (Gestionare setări de Internet))

X Marcaţi un telefon mobil.
X Selectaţi G.
X Selectaţi Delete configuration (Delete

configuration (Ștergere configurare)).
X Selectaţi Yes (Yes (Da)).

Realizarea unei conexiuni la internet
Citiţi condiţiile pentru realizarea conexiunii
(Y Pagina 198).
Puteţi realiza conexiunea, dacă:
Rintroduceţi o adresă web (Y Pagina 202)
Raccesaţi o aplicaţie Mercedes-Benz

(Y Pagina 202)
Raccesaţi preferinţele (Y Pagina 204)
X Anularea iniţierii conexiunii: selectaţi 
Cancel (Anulare) în fereastra de iniţiere a
conexiunii.
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Starea de conectare

Privire de ansamblu asupra stării de
conectare

: Afişarea conexiunii existente şi a inten-
sităţii câmpului de recepţie al modulului de
comunicaţie sau al dispozitivului Blue-
tooth® conectat

Afişarea stării de conectare
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + ® * Internet

(Internet) * Settings (Setări)
X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))® *
Internet (Internet) * Settings (Setări)

X Selectaţi Connection status (Connection
status (Stare conexiune)).

i În cazul unei conexiuni prin WLAN sau dis-
pozitiv Bluetooth®, va fi afișat procentul
aproximativ al volumului de date transferat.
Puteţi afla valorile exacte la furnizorul de
servicii de telefonie mobilă.

Accesare aplicaţii Mercedes-Benz
Cerinţe
RPentru a putea utiliza Mercedes-Benz Apps,

trebuie să vă înregistraţi.
RConfirmaţi termenii şi condiţiile.
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + ® * Mercedes-
Benz Apps (Aplicaţii Mercedes-)

X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))® *
Mercedes-Benz Apps (Aplicaţii Mercedes-)

X Selectaţi o aplicaţie.

i Oferta este în funcţie de ţară. Pot apărea
taxe pentru licenţă.

Browser web

Accesarea browserului web
Sistemul multimedia:
X COMAND Online: + ® * www (www)
X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))® *
www (www)

X introduceţi o adresă web.
X Finalizarea introducerii şi accesarea 

paginii web: selectaţi b.
i În timpul cursei nu se pot afişa pagini web.

Privire de ansamblu asupra browseru-
lui web

: Închiderea browser-ului
; Înapoi/înainte
= Actualizare/anulare
? Introducerea unui URL
A Favorite
B Închiderea ferestrei (COMAND Online)
C Separarea conexiunii
D Opţiuni

Accesarea opţiunilor browserului web
- COMAND Online
Pentru a putea utiliza această funcţie, cursorul
trebuie să se afle pe un link.
Deschidere în fereastră nouă
i Pentru a putea utiliza această funcţie, cur-

sorul trebuie să se afle pe un link.
X Apăsaţi tasta %.
X Selectaţi 3.
X Selectaţi Open in new window (Deschidere

în fereastră nouă).
Pagina web este deschisă într-o fereastră
nouă.
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Adăugare la semne de carte
X Apăsaţi tasta %.
X Selectaţi 3.
X Selectaţi Add to bookmarks (Adăugare la

favorite).
Pagina web va fi adăugată ca semn de carte.

URL-ul actual
X Apăsaţi tasta %.
X Selectaţi 3.
X Selectaţi Current URL (URL curent).

Vedeţi adresa web (URL).
Zoom
X Apăsaţi tasta %.
X Selectaţi 3.

Simbolul # indică setarea curentă.
X Selectaţi Zoom (Mărire).
X Navigare pe pagina web: împingeţi contro-

lerul 1, 4 sau 2.
X Zoom pe pagina web: rotiţi controlerul.
Salt la link-uri
X Apăsaţi tasta %.
X Selectaţi 3.

Simbolul # indică setarea curentă.
X Selectaţi Jump from link to link (Salt

de la link la link).
X Salt de la link la link: rotiţi controlerul.
X Selectarea link-ului dorit: apăsaţi contro-

lerul.
Link-ul este accesat.

Scroll direcţie
X Apăsaţi tasta %.
X Selectaţi 3.

Simbolul # indică setarea curentă.
X Selectaţi Directional scrolling (Scroll

direcție).
Dacă se accesează o pagină web şi se
roteşte controlerul, cursorul mouse-ului se
deplasează în sus sau în jos în funcţie de
direcţia de rotire.

Accesarea opţiunilor browserului web
- Audio 20
Adăugare la semne de carte
X Apăsaţi tasta %.
X Selectaţi G.
X Selectaţi Add to bookmarks (Adăugare la

favorite).
Pagina web va fi adăugată ca semn de carte.

URL-ul actual
X Apăsaţi tasta %.
X Selectaţi G.
X Selectaţi Current URL (URL curent).

Vedeţi adresa web (URL).
Zoom
X Apăsaţi tasta %.
X Selectaţi G.

Simbolul # indică setarea curentă.
X Selectaţi Zoom (Mărire).
X Navigare pe pagina web: împingeţi con-

troller-ul 1, 4 sau 2.
X Zoom pe pagina web: rotiţi controller-ul.
Salt la link-uri
X Apăsaţi tasta %.
X Selectaţi G.

Simbolul # indică setarea curentă.
X Selectaţi Jump from link to link (Salt

de la link la link).
X Salt de la link la link: rotiţi controller-ul.
X Selectarea link-ului dorit: apăsaţi control-

ler-ul.
Link-ul este accesat.

Scroll direcţie
X Apăsaţi tasta %.
X Selectaţi G.

Punctul # indică setarea curentă.
X Selectaţi Directional scrolling (Scroll

direcție).
Dacă se accesează o pagină web şi se
roteşte controlerul, cursorul mouse-ului se
deplasează în sus sau în jos în funcţie de
direcţia de rotire.
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Accesarea setărilor browserului web
X Apăsaţi tasta %.
X Selectaţi COMAND Online: 3.

Apare un meniu.
X Selectaţi Audio 20: G.

Apare un meniu.
X Selectaţi Settings (Setări).
Aveţi la dispoziţie următoarele funcţii:
RDownload images automatically

(Descărcare automată imagini)
RBlock popups (Blocare popups)
REnable Javascript (Permite Javascript)
REnable cookies (Permite cookies)
REnable Internet audio (Permite Internet

audio) (COMAND Online)
RHide the scroll bar (Hide the scroll bar

(Ascunde bara de scroll)) (COMAND Online)
RShow link target (Afișare link țintă)
RCharacter size (Character size (Dimen-

siune caractere))
RCharacter code (Cod caractere)

Ştergerea istoricului de internet
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + ® * Settings

(Setări)
X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))® *
Settings (Setări)

X Selectaţi Delete private data (Delete
private data (Ștergere date private)).
Apare un meniu. Simbolul # indică setarea
curentă.

Aveţi la dispoziţie opţiunile următoare:
RAll (All (Toate))
RCache (Memorie intermediară)
RCookies (Cookies)
RWebsites visited (Pagini web vizitate)
X Selectaţi o opţiune.
sau
X Activare sau dezactivare Delete all 
data on exiting (Delete all data on exi-
ting (Ștergere toate datele la ieșire)) O ª.

Setarea preferinţelor pentru internet
Sistem Multimedia:
X COMAND Online: + ®
X Audio 20: + Tel/ (Tel/ (Tel/))®

Crearea semnului de carte
X Selectaţi www (www).
X Introduceţi o adresă web (URL) şi un nume

prin bara de simboluri şi selectaţi b.
X Adăugarea semnului de carte: Apăsaţi

tasta %.
X Selectaţi COMAND Online: 3.
X Selectaţi Audio 20: G.
X Selectaţi Add to bookmarks (Adăugare la

favorite) (Y Pagina 203).
Selectarea semnului de carte
X Selectaţi My Internet bookmarks (My

Internet bookmarks (Semnele de carte de
pe Internet)).

X Selectaţi un semn de carte.
Prelucrarea semnului de carte
X Selectaţi My Internet bookmarks (My

Internet bookmarks (Semnele de carte de
pe Internet)).

X Selectaţi semnul de carte.
X Selectaţi COMAND Online: Edit (Edit (Edi-

tare)).
X Selectaţi Audio 20: G.
X Audio 20: selectaţi Edit (Edit (Editare)).

Apare un meniu de introducere.
X Introduceţi adresa web (URL) şi un nume

prin bara de simboluri.
Ştergerea semnului de carte
X Selectaţi My Internet bookmarks (My

Internet bookmarks (Semnele de carte de
pe Internet)).

X Selectaţi un semn de carte.
X Selectaţi Delete (Delete (Ștergere)).
X Selectaţi Yes (Yes (Da)).

Închiderea browserului web
X Selectaţi în meniul browser %

(Y Pagina 202).
sau

204 Funcţii online şi de internet
Si

st
em

e 
m

ul
tim

ed
ia



X Apăsaţi tasta % mai mult de două
secunde.
Apare întrebarea de confirmare pentru închi-
derea browserului.

X Selectaţi Yes (Yes (Da)).

Sisteme media

Informaţii cu privire la funcţionarea
media

G AVERTIZARE
Dacă aveţi suportul de date în timpul rulaju-
lui în mână, puteţi fi distras de la
întâmplările din trafic. În plus, puteţi pierde
controlul asupra autovehiculului. Există risc
de accident!
Ţineţi suportul de date în mână doar când
autovehiculul este staţionat.

Sisteme de fişiere admise:
RISO9660/Joliet pentru suporturi de date CD
RCOMAND Online: UDF pentru suporturi de

date DVD video
RFAT16, FAT32, exFAT şi NTFS pentru carduri

SD şi medii de stocare USB.
Suporturi de date admise:
RCD Audio, CD-R şi CD-RW
RCOMAND Online: DVD-R, DVD-V şi DVD-RW
Rcard SD
Rmedii de stocare USB.

i Pot fi gestionate aproximativ 50000 de
fişiere compatibile de către sistemul multi-
media.

Formate compatibile:
RMP3
RWMA
RCDA
Rformate AAC.

i Din cauza diversităţii mari de fişiere de
muzică disponibile referitor la codificatoare,
frecvenţa de palpare şi rata de date nu
poate fi întotdeauna garantată redarea.

i Din cauza varietăţii mari de aparate USB
disponibile pe piaţă o redare a tuturor apa-
ratelor USB nu poate fi garantată.

i Fişierele muzicale protejate contra copierii
sau fişierele DRM criptate nu pot fi redate.

i MP3-player-ele trebuie să susţină protoco-
lul transferului media (MTP).

Funcţionare audio

Introducere sau scoaterea unui CD sau
DVD COMAND Online
X Introducere: apăsaţi tasta þ.

Un suport de date deja introdus este scos.
X Introduceţi suportul de date cu partea impri-

mată în sus în fanta pentru suportul de date.
Dacă porniţi funcţionarea CD sau DVD în
meniul media, va fi evidenţiat meniul cores-
punzător. Dacă porniţi CD-ul sau DVD-ul din
altă aplicaţie (de ex.: navigaţie), nu se modi-
fică afişajul.

i Un suport de date cu protecţie împotriva
copierii nu poate fi rulat de sistem în anu-
mite condiţii.

X Scoatere: apăsaţi tasta þ.

Introducerea şi scoaterea unui CD
Audio 20
X Introducere: apăsaţi tasta þ.

Un suport de date deja introdus este scos.
X Introduceţi suportul de date cu partea impri-

mată în sus în fanta pentru suportul de date.
Dacă este activată deja o redare media,
aceasta este întreruptă şi apare meniul de
bază CD. La funcţionarea unei alte funcţii
(de ex. sistem de navigaţie), afişajul nu
comută.

i Un suport de date cu protecţie împotriva
copierii nu poate fi rulat de sistem în anu-
mite condiţii.

X Scoatere: apăsaţi tasta þ.

Gracenote Media Database
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Gracenote, logoul Gracenote şi sigla sunt
mărci sau mărci înregistrare ale Gracenote,
Inc. în SUA şi/sau în alte ţări.
Pe hard-diskul sistemului Multimedia se află o
versiune a tehnologiei de recunoaştere a melo-
diilor Gracenote, Emeryville, California, SUA.
Aceasta poate fi recunoscută după logoul care
apare în unele display-uri în partea de jos, în
dreapta. Dacă CD-ul audio nu conţine informa-
ţii CD text, cu ajutorul Gracenote Media Data-
base sistemul Multimedia poate recunoaşte în
modul CD titluri audio necunoscute.
Cu opţiunea Update metadata via Inter‐
net (Update metadata via Internet (Încărcare
metadate via Internet)) puteţi încărca meta-
date indisponibile ale unui CD audio (de ex.
copertă sau titlu) în baza internă de date Gra-
cenote.
Pentru aceasta, trebuie să existe o conexiune
la internet (Y Pagina 201).
Sistem Multimedia:
X+ Media (Media) * Options

(Options (Opțiuni))
X Selectaţi Update metadata via Internet

(Update metadata via Internet (Încărcare
metadate via Internet)).
Se realizează o conexiune către serverul
Gracenote. Datele lipsă se încarcă, memo-
rează şi se afişează în Display-ul Media.
Dacă nu se găsesc date sau dacă nu există
o conexiune la internet, apare un mesaj de
eroare corespunzător.

Introducerea şi scoaterea cardului SD

G AVERTISMENT
Cardurile SD sunt piese mici. Acestea pot
înghiţite şi pot duce la asfixiere. Există peri-
col de accidentare sau chiar de moarte!
Păstraţi cardurile SD într-un loc inaccesibil
pentru copii. Dacă s-a înghiţit un card SD,
apelaţi imediat la asistenţă medicală.

! În cazul în care cardul SD nu mai este utili-
zat, trebuie să îl scoateţi din autovehicul.
Temperaturile ridicate pot deteriora cardul.

Introducere
X Introduceţi cardul SD în fantă pentru cardul

SD până când se fixează. Partea cu contac-

tele trebuie să indice către şofer. Fişierele
muzicale care pot fi redate vor fi redate.

Extragere
X Apăsaţi cardul SD.
X Scoateţi cardul SD.

Privire de ansamblu asupra func-
ţionării audio

: Afișaj copertă (dacă este disponibil)
; Numărul titlului și cantitatea titluri în lista

de titluri
= Afișajul titlului pe suportul de date
? Numele interpretului și al albumului
A Afișarea numerică a timpului
B Afișarea grafică a timpului

Conectarea dispozitivului USB
Două porturi USB se găsesc în compartimentul
de depozitare sub unitatea de comandă.
X Conectaţi un aparat USB la portul USB.

Când meniul Media asociat este activat, vor
fi redate fişierele muzicale care pot fi
redate.

i MP3-player-ele trebuie să susţină protoco-
lul transferului media (MTP).

Selectarea unui titlu
Despre saltul la titlu
X În meniul pentru media rotiţi controller-ul şi

împingeţi încet 9 sau 8.
Despre lista curentă de titluri
X În meniu apăsaţi controller-ul.

Apare lista de categorii.
X Selectaţi lista actuală de titluri.
X Selectaţi titlul dorit.
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Selectarea opţiunilor de redare
Sistem Multimedia:
X+ Media (Media) * Options

(Options (Opțiuni))
COMAND Online: redarea titlurilor similare
X Selectaţi Play similar tracks (Play simi-

lar tracks (Redare piese similare)).
Va fi creată şi redată o listă de titluri cu tit-
luri similare.

Mod de redare
X Selectaţi Play mode (Mod de redare).
X Selectaţi Normal track sequence (Normal

track sequence (Secvență normală piese)).
Lista de titluri este redată în succesiunea în
care se află pe suportul de date.

X Selectaţi Random track list (Random
track list (Listă de piese aleatorii)).
Lista de titluri este redată în succesiunea
aleatorie.

X Selectaţi Random medium (Random medium
(Mediu aleatoriu)).
Toate titlurile de pe suportul de date sunt
redate în succesiune aleatorie.

Funcţie de oprire şi de redare
X Oprirea redării: în funcţionarea audio sau

video împingeţi controller-ul 6.
X Selectaţi Ë în rândul de meniu Media.

Redarea este întreruptă în acest loc. Afişajul
comută la Ì.

X Continuarea redării: în funcţionarea audio
sau video împingeţi controller-ul 6.
Apare rândul de meniu Media.

X Selectaţi Ì în rândul de meniu Media.
Redarea este continuată din locul întrerupe-
rii. Afişajul comută la Ë.

Căutarea sistemelor media
Sistem Multimedia:
X+ Media (Media) * Search (Search

(Căutare))

În funcţie de sursa media conectată şi fişiere,
vă stau la dispoziţie următoarele categorii:
RCurrent track list (Current track list

(Listă de melodii actuale))
RFolder (Fișier)
RSelect by cover (Selectare după copertă)
RKeyword search (Căutare termen)
RPlaylists (Playlists (Liste de redare))
RArtists (Artists (Interpreți))
RAlbums (Albums (Albume))
RTracks (Titluri)
RGenres (Genres (Genuri)) (Audio 20)
RGenres (Genres (Genuri)) (COMAND Online)
RYear (Year (An))
RComposers (Composers (Compozitori))
RVideos (Videouri) (COMAND Online)
RPhotos (Photos (Fotografii))
RPodcasts (Podcasturi)
RAudiobooks (Audiobooks (Cărți audio)) 

Media Interface

Informaţii cu privire la Media Interface
Media Interface este o interfaţă universală
pentru racordul aparatelor audio mobile şi al
aparatelor video. Sistemul Multimedia dispune
de două porturi USB.
Porturile USB se găsesc în compartimentul de
depozitare de sub cotieră (Y Pagina 88).

Aparate compatibile
Prin intermediul Media Interface puteţi
conecta următoarele suporturi de date:
RiPod®

RiPhone®

RiPad®

RMP3-player
Raparate USB
Pentru detalii şi o listă a aparatelor compati-
bile accesaţi pagina de Internet https://
www.mercedes-benz.com/connect. Urmaţi
apoi informaţiile de la rubrica „Media Inter-
face“.
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Pornire Media Interface
X Conectaţi un suport de date la portul USB 1

sau la portul USB 2.
X Selectaţi meniul pentru Media Interface 1

sau Media Interface 2.
Dacă sunt găsite fişiere media capabile pen-
tru redare, sistemul multimedia le va reda.
Dacă îndepărtaţi dispozitivul, apare un
mesaj No device connected (Niciun dispo-
zitiv conectat).

Privire de ansamblu asupra Media
Interface

: Afişajul suportului de date activ
; Afişajul titlului pe suportul de date
= Numărul titlului şi cantitatea titluri în lista

de titluri
? Afişarea numerică a timpului
A Afişarea grafică a timpului
B Afişaj copertă (dacă este disponibil)

Bluetooth® Audio

Informaţii cu privire la Bluetooth®

Audio
Dacă utilizaţi aparatul audio Bluetooth® pentru
prima dată împreună cu sistemul multimedia,
trebuie să îl căutaţi şi să îl autorizaţi
(Y Pagina 209).

Căutarea şi autorizarea aparatului
Audio Bluetooth®

Cerințe
RBluetooth® este activat pe sistemul multi-

media (Y Pagina 159).

Verificați următoarele pe aparatul dumnea-
voastră audio Bluetooth® (consultați manualul
de utilizare al producătorului):
Raparatul audio Bluetooth® trebuie să susțină

profilurile audio Bluetooth® A2DP și AVRCP
Rnumele aparatului Bluetooth® este specifi-

cat dar, de regulă poate fi schimbat; pentru
a permite o selectare precisă a aparatului
Bluetooth®, se recomandă adaptarea nume-
lui de aparat (consultați manualul de utili-
zare al aparatului audio Bluetooth® )
Raparatul Bluetooth® trebuie să fie „vizi-

bil“ pentru alte aparate.
Sistem Multimedia:
X+ Media (Media) * Bluetooth 
audio (Bluetooth audio)

X Selectați COMAND Online: Connect device
(Connect device (Conectare dispozitiv)).

X Audio 20: selectați Options.
X Audio 20: selectați Bluetooth audio 
devices (Bluetooth audio devices (Dispozi-
tive audio Bluetooth)).

X Selectați Search for audio devices
(Search for audio devices (Căutare dispozi-
tive audio)).
Apare un mesaj.

X Selectați Start search (Start search (Înce-
pere căutare)).
Sistemul multimedia caută aparate Blue-
tooth® în raza de acțiune și le înregistrează
în lista de aparate Bluetooth®.

X Selectați aparatul audio Bluetooth®.
Posibilitate 1: Secure Simple Pairing
În sistemul multimedia și pe telefonul mobil se
afișează un cod (Y Pagina 178).
X Dacă codurile sunt identice, confirmați pe

aparatul audio Bluetooth®.
Posibilitate 2: Introducerea unui cod de 
acces
Se afișează meniul de introducere pentru
codul de acces (Y Pagina 178).
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Pornire Bluetooth®Audio
Sistem Multimedia:
X+ Media (Media)
X Selectaţi în meniul Bluetooth audio (Blue-

tooth audio) .
Dacă aparatul Audio Bluetooth® este deja
autorizat, sistemul Multimedia activează
aparatul Audio Bluetooth®. Apoi apare
meniul principal(Y Pagina 209). Începe
redarea.
Dacă apare mesajul No Bluetooth audio 
device connected (No Bluetooth audio
device connected (Niciun aparat audio Blue-
tooth conectat)), trebuie să căutaţi şi să
autorizaţi mai întâi dispozitivul audio Blue-
tooth® (Y Pagina 209).

Privire de ansamblu asupra Bluetooth®

Audio

: Starea transmisiei audio (în funcţie de apa-
ratul audio Bluetooth®, de asemenea, titlu
şi interpret)

; Poziţia suportului de date în lista mediilor
= Reglări de sunet
? Listă cu aparate
A Oprirea Ë sau pornirea Ì redării
B Numele aparatului audio Bluetooth®

conectat (exemplu)
C Meniul Opţiuni

Anularea autorizaţiei (deconectarea)
aparatului Audio Bluetooth®

X Selectaţi în lista cu aparate Bluetooth® apa-
ratul audio Bluetooth®.

X Selectaţi G.
X Selectaţi De-authorise (De-authorise (Anu-

lare autorizație)).

X Selectaţi Yes (Yes (Da)).
Aparatul va fi şters din lista cu aparate Blue-
tooth®.

Regim DVD COMAND Online

Condiţii de redare DVD
Sistemul multimedia poate reda în mod stan-
dard DVD Video, trebuie îndeplinite următoa-
rele condiţii:
Rcodul regional 2 (pentru Europa şi Japonia)

sau codul regional 0 (fără cod regional)
Rnorma PAL sau NTSC.
De regulă găsiţi informaţiile corespunzătoare
fie pe DVD sau pe carcasă.
La DVD-uri, care nu corespund standardului,
pot apărea probleme de redare.

i Ţineţi cont de următoarele note:
Rpot fi redate şi DVD Video cu un alt cod

regional, cu condiţia că au fost produse în
norma PAL sau NTSC; în cazul unui DVD
Video cu un alt cod regional apare un
mesaj corespunzător
Rdacă un DVD nu poate fi redat cu metoda

transferului de culoare specifice
ţării(norma PAL sau NTSC), pot apărea
probleme la imagine, ton sau alte pro-
bleme la redare.

Posibilităţi de comandă DVD
În regimul DVD aveți la dispoziție patru meniuri
de comandă.
Cele mai multe DVD-uri dețin un meniu propriu
de comandă. Operarea meniului propriu de
control al DVD-ului are loc direct prin controler
sau prin funcțiile DVD-ului.
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Meniu de comandă
și funcții

Comandă

RMeniu propriu de
control al DVD-ului
Selectarea titlului,
scenei, limbii, sub-
titrării ...

Comandă prin con-
troller

RMeniu Options
(Opțiuni)
Selectarea lumino-
zității, contrastu-
lui, culorii, forma-
tului, setărilor
video

Comanda prin rândul
de meniu Options
(Opțiuni)

RMeniul Video
Selectarea scenei,
derulare înainte
sau înapoi

în modul de ecran
complet împingeți
controller-ul 6

RFuncții DVD
Selectarea titlului,
scenei, limbii, sub-
titrării ...

în modul de ecran
complet apăsați con-
troller-ul

Activaţi funcţionarea DVD
Sistem Multimedia:
X+ Media (Media)
X Introduceţi un DVD (Y Pagina 205).

Mod de ecran complet DVD
Sistem Multimedia:
X+ Media (Media)
X Împingeţi controller-ul 5.

Rândul funcţiei principale şi rândul de meniu
sunt ascunse. Apare un simbol de ecran
complet.

X Apăsaţi controlerul.
Apare modul de ecran complet.

Efectuarea setărilor video
Sistem Multimedia:
X+ Media (Media) * Options

(Options (Opțiuni))

Pe DVD-ul curent vă stau la dispoziţie
următoarele formate de imagini:
RAutomatic (Automat)
R16:9 (16:9)
R4:3 (4:3)
RZoom (Mărire)
X Selectaţi formatul de imagine.
Optimizarea dinamică a imaginii
X Activare sau dezactivare Dynamic image 
enhancement (Dynamic image enhancement
(Extindere dinamică imagini)) O ª.

Optimizarea manuală a imaginii
X Selectaţi Brightness (Brightness (Lumino-

zitate)), Contrast (Contrast) sau Colour
(Colour (Culoare)).
Apare un meniu glisant..

X Setaţi valoarea.

Meniul Video

Privire de ansamblu asupra meniului
Video

: Tipul suportului de date
; Titlul curent
= Afişarea rândurilor de meniu ale afişajului

de bază a DVD-ului
? Scena actuală
A Timpul scurs din titlu

Utilizarea meniului Video
X Afişarea meniului Video: împingeţi control-

ler-ul în modul ecran complet al video-ului
6.

X Ascunderea meniului Video: împingeţi
controller-ul 5.

X Selectarea scenei următoare sau prece-
dente: rotiţi controller-ul în stânga sau în
dreapta.

210 Sisteme media
Si

st
em

e 
m

ul
tim

ed
ia



X Derulare rapidă înainte sau înapoi: împin-
geţi controller-ul 9 sau 8 şi ţineţi-l
până aţi ajuns la punctul dorit.

X Afişarea rândurilor de meniu ale afişaju-
lui de bază al DVD-ului: apăsaţi controller-
ul.
Meniul video este ascuns şi apare afişajul de
bază al DVD-ului.

Funcţii DVD

Privire de ansamblu asupra funcţiilor
DVD

: Activarea meniului de comandă a DVD-ului
; Ascunderea funcţiilor DVD
= Afişarea afişajului de bază DVD
? Confirmarea introducerii în meniul de

comandă
A Navigare în listele de DVD
B Salt la începutul scenei
C Afişarea perspectivei camerei video
D Afişarea subtitrării
E Selectarea limbii
F Funcţia Stop
G Funcţia Pauză

Afişarea şi ascunderea funcţiilor DVD
X Afişare: împingeţi controller-ul în modulul

de ecran complet video.
Apare meniul Funcţii DVD.

X Ascundere: selectaţi & în Funcţii DVD.
X Afişarea afişajului de bază DVD:

În Funcţii DVD selectaţi ß.

Utilizarea funcţiilor DVD
X În modul de ecran complet apăsaţi control-

ler-ul.
Apare meniul Funcţii DVD.

Dacă sunt activate săgeţile din rândul de
meniu de sus, puteţi naviga în meniul de
comandă a DVD-ului.

X Selectaţi o săgeată XZ¬Y pentru navigaţia
în meniu.
Săgeata activă este marcată.

X Selectaţi o intrare în meniu.
Se marchează următoarea introducere în
meniu din direcţia săgeţii.

X Rotiţi controller-ul până b este marcat.
X Apăsaţi controller-ul.

Scena selectată a DVD-ului este redată.
X Ascunderea funcţiilor DVD: selectaţi &.

Vizualizare de imagini

Indicaţii generale
Dacă suport de date conţine imagini, le puteţi
vizualiza pe sistemul multimedia.
Următoarele suporturi de date şi formate sunt
susţinute:
RSuport de date: Media Register (COMAND

Online), DVD (COMAND Online), CD, aparate
USB, carduri SD
R Formate de imagine: JPEG, JPG, BMP, PNG
Rezoluţia maximă a imaginii este de
20 de megapixeli.
COMAND Online: în timpul rulării nu este posi-
bilă afişarea imaginilor pe partea şoferului.
Audi 20: în timpul rulării nu este posibilă afişa-
rea imaginilor.

Afişarea imaginilor
X În operarea mediilor împingeţi controller-ul
6.

X Selectaţi Search (Search (Căutare)).
Apare lista de categorii.

X Selectaţi Photos (Photos (Fotografii)).
Apare un cuprins. Pot fi afişate directoare şi
fişiere de imagini.

X Selectaţi un director sau o imagine.
i COMAND Online: puteţi căuta imagini pe

alte suporturi de date (Y Pagina 212).
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Căutarea imaginilor pe alte suporturi
de date COMAND Online
X Împingeţi controller-ul în cuprins 8.

Apare lista de aparate.
X Selectaţi un suport de date cu fişierele de

imagine.
Apare un cuprins. Pot fi afişate directoare şi
fişiere de imagini.

X Selectaţi un director sau o imagine.

Pornirea şi încheierea expunerii de
imagini
X Pornirea expunerii de imagini: în timpul

afişării imaginilor apăsaţi controller-ul.
Apare meniul imaginii.

X Selectaţi Start slideshow (Start slides-
how (Pornire diapozitiv)).

X Încheierea expunerii de imagini: apăsaţi
controller-ul.
Apare meniul imaginii.

X Selectaţi End slide show (Încheiere expu-
nere diapozitive).

Modificarea vizualizării imaginilor
X Apăsaţi controlerul.

Apare meniul imaginii.
X Selectaţi Turn clockwise (Turn clockwise

(Rotire în sensul acelor de ceasornic)).
Imaginea se roteşte cu 90 de grade.

X Selectaţi Turn anticlockwise (Rotire spre
stânga).
Imaginea se roteşte cu 90 de grade.

X Selectaţi Zoom in (Mărire).
Imaginea se măreşte.
După ce aţi mărit imaginea, puteţi muta sec-
ţiunea de imagine.

X Deplasaţi secţiunea imaginii prin împingerea
4 şi împingerea 1 controller-ului.

X Înapoi la dimensiunea originală prin
apăsarea controller-ului.

sau
X Apăsaţi tasta %.

Închiderea vizualizării imaginilor
X Apăsaţi controller-ul în timpul afişării imagi-

nii.
Apare meniul.

X Selectaţi Close picture viewer (Close
picture viewer (Închidere vizualizator ima-
gini)).
Sistemul multimedia se întoarce la ultima
redare media accesată.

Radio

Pornirea radioului
Sistem Multimedia:
X+ Radio (Radio)
X Alternativ: apăsaţi tasta $. Apare meniul

Radio. Ascultaţi ultimul post setat, pe ulti-
mul interval de frecvenţă setat.

Privire de ansamblu asupra radioului

: Afişajul postului radio selectat
; Câmp de afişaj principal cu emiţătorii dis-

ponibili şi informaţii asociate

Setarea benzii de frecvenţă
Sistem Multimedia:
X+ Radio (Radio)
X Apăsaţi controlerul.

Apare un meniu cu selecţie între FM radio
(FM radio) sau FM/DAB radio (FM/DAB
radio), AM radio (AM radio), Radio sta‐
tion presets (Radio station presets (Pre-
setări stațio radio)) şi Information on 
radio (Information on radio (Informații des-
pre radio)).

X Selectaţi o bandă de frecvenţă.
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Selectarea unui post de radio
Sistem Multimedia:
X+ Radio (Radio)
X În modul radio rotiţi controller-ul.
X Selectaţi un post de radio.

Când emiţătorul transmite informaţii cores-
punzătoare, sub numele acestuia apare titlul
emisiei actuale. Lângă numele postului
vedeţi bara de timp cu o bară de
desfăşurare.

Accesarea listei cu posturi de radio
Sistem Multimedia:
X+ Radio (Radio) * Options (Options

(Opțiuni))
X Selectaţi Current station list with 
EPG (Lista actuală a posturilor cu EPG).

Căutarea unui post radio
Sistem Multimedia:
X+ Radio (Radio) * Options (Options

(Opțiuni))
X Selectaţi Direct entry (Introducere

directă).
Apare un meniu suplimentar.

X Modul radio UKW: selectaţi opţiunea FM/
DAB frequency (FM/DAB frequency (Frec-
vență FM/DAB)) sau FM frequency (FM fre-
quency (Frecvență FM)).

X Introduceţi o frecvenţă.
X Modul radio KW/MW: selectaţi opţiunea
AM frequency (AM frequency (Frecvență
AM)).

X Introduceţi o frecvenţă.
X Memorie de posturi: selectaţi opţiunea
Radio station presets (Radio station
presets (Presetări stațio radio)).

X Introduceţi memoria posturilor pentru postul
dorit.

Memorarea unui post de radio
Sistem Multimedia:
X+ Radio (Radio) * Preset (Memo-

rie)
X Selectaţi Save current station (Save

current station (Salvare staţie curentă)).

X Selectaţi o poziţie de memorare dorită.
X Selectaţi opţiunea Edit station preset

(Edit station preset (Editare presetare sta-
ţie)).

X Selectaţi o poziţie de memorare.
Aceasta poate fi de asemenea un loc de
memorie deja ocupat, care este suprascris
cu postul curent.

X Împingeţi controlerul 9.
Apare un meniu suplimentar.

X Selectaţi Save current station (Save
current station).
Postul de radio curent este salvat în poziţia
selectată. Un sunet confirmă înregistrarea
reuşită în memorie.

Editarea memoriei posturilor radio
Sistem Multimedia:
X+ Radio (Radio) * Preset (Memo-

rie) * Edit station preset (Edit station
preset (Editare presetare staţie))

X Selectaţi o înregistrare.
X Împingeţi controlerul 9.
ştergeţi postul:
X Selectaţi Delete highlighted station/
channel (Delete highlighted station/chan-
nel (Ștergere stație/canal evidențiat)).

X Selectaţi Yes (Yes (Da)).
Mutarea postului radio
X Selectaţi Move highlighted station/
channel (Move highlighted station/channel
(Mutare stație/canal evidențiat)).

X Mutaţi postul marcat pe noua poziţie.

Funcţia de frecvenţă fixă
Sistem Multimedia:
+ Radio (Radio) * Options (Options
(Opțiuni)) * Station tracking (Station
tracking (Urmărire stație))
X Selectaţi Fix frequency (Fix frequency

(Fixare frecvență)).
Sistemul multimedia păstrează frecvenţa
setată şi în cazul unei recepţii rele.
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Marcarea titlului muzical
În cazul în care radiodifuzorii pregătesc infor-
maţii corespunzătoare, puteţi transfera cu
această funcţie pe un dispozitiv Apple® infor-
maţii despre titlul muzical în curs de redare.
Ulterior puteţi achiziţiona fişierul audio în iTu-
nes Store®.
Sistem Multimedia:
X+ Radio (Radio) * Options (Options

(Opțiuni))
X Selectaţi Tag this track (Etichetarea

acestei melodii).
Informaţiile despre titlu vor fi memorate.

Activarea anunţurilor din trafic
Sistem Multimedia:
X+ Radio (Radio) * Options (Options

(Opțiuni)) *
X TA (TA) se activează O sau se dezactivează

ª.
Cu mesajul de stare activat, în rândul de
stare apare simbolul TA (TA).

Pornirea şi oprirea textului radio
Sistem Multimedia:
X+ Radio (Radio)
X Selectaţi Info (Info).

Dacă postul de radio acceptă această func-
ţie, sunt afişate informaţii suplimentare.
Dacă este disponibil, vedeţi următoarele
informaţii:
Rdenumirea prescurtată a postului de radio
Rtitlul rulat momentan
Rinterpretul titlului redat momentan
Rinformaţii despre programul actual
Rnumărul de telefon al liniei de urgenţe a

emiţătorului sau ştiri actuale pe scurt.

Sunet

Reglări de sunet

Accesarea meniului de sunet
Pot fi efectuate reglaje de sunet diferite pentru
fiecare sursă audio sau video. Meniul de sunet

respectiv îl puteţi accesa în meniul tipului de
operare dorit .
X În operarea mediilor împingeţi controller-ul
6.
Apare rândul de meniu.

X Selectaţi à în rândul de meniu.
Apare un meniu cu ultima setare accesată.

Privire de ansamblu asupra meniului de sunet

Funcţionare Opţiuni

Egalizator Setări de: sunete
înalte, sunete medii,
başi

Balans şi amplifica-
tor

Mutarea centrului
sunetului:
dreapta sau stânga
şi faţă sau spate

Reglarea sunetelor înalte, medii şi a
başilor
X Accesaţi meniul de sunet (Y Pagina 214).
X Selectaţi Equaliser (Equaliser (Egalizator)).
X Împingeţi controller-ul 6.

Se activează meniurile rotative pentru
sunete înalte, sunete medii şi başi.

X Efectuaţi o setare.

Setarea balansului/amplificatorului
X Accesaţi meniul de sunet (Y Pagina 214).
X Selectaţi Balance/Fader (Balance/Fader

(Bilanț/Estompare)).
X Împingeţi controller-ul 6.
X Apăsaţi controlerul.

Meniurile rotative pentru balans şi amplifica-
tor sunt activate.

X Setaţi balansul şi amplificatorul.

214 Sunet
Si

st
em

e 
m

ul
tim

ed
ia



Privire de ansamblu

Autovehicule cu COMAND Online: în funcţie
de echiparea autovehiculului dumneavoastră,
cu sistemul de comandă vocală LINGUATRO-
NIC puteţi utiliza următoarele sisteme:
Rtelefonul
Rnavigaţia
Ragenda de adrese
Raudio (radio, CD/DVD player, card de

memorie, hard-disk, Media Interface, USB,
Bluetooth® Audio)
RTV şi video.
Autovehicule cu Audio 20 şi Garmin® MAP 
PILOT: puteţi utiliza numai sistemul de naviga-
ţie Garmin® MAP PILOT.
i Informaţiile suplimentare găsiţi în ghidarea

suplimentară a producătorului.

Comandă cu butoanele de pe volan

LINGUATRONIC este funcţional aproximativ o
jumătate de minut după cuplarea contactului.

ó Pornirea dialogului cu LIN-
GUATRONIC

ñ Încheierea dialogului cu LIN-
GUATRONIC

X Reducerea volumului în tim-
pul redării vocale

W Creşterea volumului în tim-
pul redării vocale

8 Funcţia de silenţiozitate

Dialog

X Pornirea dialogului: apăsaţi tasta ó de
pe volanul multifuncţional.
După ce se emite un sunet de semnal, poate
fi rostită o comandă vocală.

X Corectarea introducerii: rostiţi comanda
Correction (Corectură).
Urmează o solicitarea pentru o nouă intro-
ducere.

X Selectarea introducerii din lista de selec-
tare: rostiţi numărul rândului sau conţinutul.

X Răsfoire în lista de selectare: rostiţi
comenzile Continue (Continuare) sau
Back (Înapoi).

Puteţi întrerupe oricând LINGUATRONIC cu
comanda vocală Pause (Pauză). Cu comanda
vocală Cancel (Anulare) sau cu tasta ñ
de pe volanul multifuncţional puteţi întrerupe
LINGUATRONIC. Pentru continuare sau pentru
repornirea dialogului apăsaţi tasta ó de pe
volanul multifuncţional.
Rostiţi comenzile vocale fără pauză între
cuvinte. Dacă introduceţi o comandă vocală
care nu există, LINGUATRONIC întreabă:
RPardon? (Poftim?)

sau
Rplease repeat your entry (Repetaţi 
introducerea)

LINGUATRONIC vă confirmă comenzile vocale
importante şi vă dă indicaţii în cazul introduce-
rilor echivoce.

Tipuri de comenzi

LINGUATRONIC face distincţia între următoa-
rele tipuri de comenzi vocale:
RComenzi vocale globale pot fi accesate

oricând, de ex. comanda vocală Help tele‐
phone (Ajutor telefon) sau Help navi‐
gation (Ajutor navigaţie).
RComenzi vocale globale sunt disponibile

numai pentru aplicaţia activă, de ex.. Next 
station (Postul radio următor), când
radioul este activ sau Next track 
(Următorul titlu), când CD/DVD-ul este
activ.
RComenzi vocale care pot fi utilizate în cadrul

unui dialog, de ex. Yes (Da) sau OK.
Puteţi opera simultan mai multe aplicaţii. De
ex., cu aplicaţia sistemului de navigaţie şi a
radioului pornită, puteţi opera simultan ambele
aplicaţii.
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Introducerea cifrelor şi a literelor

Introducerea cifrelor:
RSunt permise cifrele de la zero până la
nine (nouă).
RRostiţi trei până la cinci cifre în cazul nume-

rele de telefon formate din grupuri de cifre.
Pronunţarea pe litere:
RSunt permise literele din alfabet şi cifrele de

la zero până la nine (nouă).
RRostiţi cinci până la şapte litere în cazul gru-

purilor de litere.
RRostiţi clar fiecare literă.

Modificarea setării de limbă

Puteţi modifica limba LINGUATRONIC, modifi-
când limba sistemului.
Următoarele limbi sunt disponibile pentru LIN-
GUATRONIC:
Rcehă
Rdaneză
Rgermană
Rengleză
Rspaniolă
Rfranceză
Ritaliană
Rolandeză
Rpoloneză
Rportugheză
Rsuedeză
Rturcă.
Dacă setaţi altă limbă de sistem decât una din-
tre cele menţionate mai sus, se foloseşte
engleza ca limbă pentru LINGUATRONIC.
X Apăsaţi tasta Ø.

Apare meniul autovehiculului.
X Selectaţi System settings (System set-

tings (Setări sistem)) prin împingerea 6,
rotirea şi apăsarea controllerului.
Apare un meniu.

X Selectaţi Language (Language (Limbă)) prin
rotirea şi apăsarea controlerului.

X Selectaţi limba dorită.

Funcţii de ajutor

Ajutoare acustice
RPentru informaţii cu privire la operarea 

optimă: rostiţi comanda Help Linguatro‐
nic (Ajutor comandă vocală).
RPentru aplicaţia actuală: apăsaţi tasta
ó de pe volanul multifuncţional şi rostiţi
comanda vocală Help (Ajutor).
RPentru continuarea dialogului: rostiţi

comanda vocală Help (Ajutor) în timpul
unui dialog verbal.
RPentru un anumit sistem: Apelaţi

comanda vocală de ajutor pentru sistemul
dorit, de ex. Help telephone (Ajutor 
telefon).

Fereastră de ajutor
Cu fereastra de ajutor puteţi afişa temporar o
selecţie a comenzilor vocale valabile pe dis-
play. Imediat ce începeţi să rostiţi, comenzile
sunt mascate.
X Activarea sau dezactivarea ferestrei de 

ajutor: apăsaţi tasta Ø.
Apare meniul autovehiculului.

X Selectaţi System settings (System set-
tings (Setări sistem)) prin împingerea 6,
rotirea şi apăsarea controllerului.
Apare un meniu.

X Selectaţi Linguatronic (Linguatronic) prin
rotirea şi apăsarea controlerului.

X Selectaţi Help window (Fereastră de aju-
tor).

X Activaţi O sau dezactivaţi ª fereastra de
ajutor.

Îmbunătăţirea recunoaşterii vocale

LINGUATRONIC nu vă înţelege:
Roperaţi LINGUATRONIC numai de pe scau-

nul şoferului
RRostiţi comenzile vocale fără pauze şi clar,

fără să exageraţi.
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RLa introducerea comenzilor vocale evitaţi
zgomotele puternice, de ex. cele produse de
suflantă.
Rrostiţi introducerile vocale la memorare cu

aceeaşi intonaţie de ambele dăţi.
O introducere a adresei nu este recunos-
cută:
Rasiguraţi-vă că introducerile adreselor au

sens, de ex. numele şi prenumele se află în
câmpul corespunzător
Rnu utilizaţi prescurtări, spaţii inutile şi carac-

tere speciale
Rdacă este necesar, creaţi o introducere

vocală dependentă de vorbitor
RRostiţi comanda vocală Read out con‐
tacts (Citire contacte cu voce 
tare).
Rcând numele dorit este citit cu voce tare,

apăsaţi tasta ó de pe volanul multifunc-
ţional.

O listă cu posturi radio nu este recunos-
cută:
Rmemoraţi o înregistrare vocală specifică per-

soanei pentru postul de radio
RRostiţi comanda vocală Read out sta‐
tion list (Citire cu voce tare a 
listei de posturi).
Rcând postul radio este citit cu voce tare,

apăsaţi tasta ó de pe volanul multifunc-
ţional.

Individualizare

Prezentare generală
Prin funcţia de antrenare, sistemul LINGUA-
TRONIC poate fi adaptat individual la vocea
dumneavoastră şi astfel poate fi îmbunătăţită
recunoaşterea vocală.
Antrenarea poate fi pornită numai când auto-
vehiculul staţionează. După pornire, sistemul
vă ghidează în antrenament prin indicaţii acus-
tice.

i Dacă utilizaţi antrenarea, se poate dete-
riora recunoaşterea altor utilizatori. Dacă
alţi utilizatori sunt recunoscuţi mai greu din
cauza antrenării, dezactivaţi-o.

Antrenarea constă din două părţi. În prima
parte antrenaţi cifrele, iar în a doua parte anu-
mite comenzi.

Sistemul poate fi resetat oricând la setările din
fabrică.

i Antrenarea nu trebuie să se efectueze
complet. Deja o antrenare a cifrelor produce
o îmbunătăţire clară a ratei de recunoaştere.
Antrenarea poate fi încheiată după prima
parte.

Pornirea unui antrenament nou
X Apăsaţi tasta Ø.

Apare meniul autovehiculului.
X Selectaţi System settings (System set-

tings (Setări sistem)) prin împingerea 6,
rotirea şi apăsarea controlerului.
Apare un meniu.

X Selectaţi Linguatronic (Linguatronic) prin
rotirea şi apăsarea controlerului.

X Selectaţi Start new individualisation
(Start new individualisation (Începere indivi-
dualizare nouă)).
Va fi vizibilă şi se va auzi întrebarea dacă
doriţi informaţii suplimentare.

X Selectaţi Yes (Yes (Da)) sau No (Nu).
RDacă selectarea opţiunii No (Nu) va începe

prima parte a antrenării.
RDupă selectarea opţiunii Yes (Yes (Da))

vedeţi şi auziţi un afişaj informativ.
După încheierea primei părţi, apare întrebarea
dacă doriţi pornirea părţii a doua.
X Selectaţi Yes (Yes (Da)) sau No (Nu).
RDupă selectarea opţiunii No (Nu) se între-

rupe antrenarea. Datele primului antrena-
ment sunt memorate automat.
RDupă selectarea opţiunii Yes (Yes (Da))

începe partea a două.
După încheierea părţii a doua, antrenamen-
tul este finalizat.

i Puteţi întrerupe antrenarea cu Cancel
(Cancel (Anulare)) o puteţi şterge şi cu
Delete individualisation (Delete indivi-
dualisation (Ștergere individualizare)) şi
puteţi activa sau dezactiva cu Individua‐
lisation on (Individualisation on (Indivi-
dualizare activă)).
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Comenzi

Comenzi pentru telefon

Comandă vocală Funcţie

Help telephone (Aju‐
tor telefon)

Citirea cu voce tare a comenzilor vocale importante-telefon

Dial number (Formare 
număr)

Selectarea numărului de telefon

Save number (Memorare 
număr)

Memorarea în agenda de adrese a numărului de telefon cu o
înregistrare vocală în funcţie de interlocutor

Call <Name> (Selec‐
tează <Nume>)

Realizarea unei conexiuni telefonice prin intermediul apelării unui
nume din agenda de adrese

Read out phone book 
(Citire agendă telefo‐
nică cu voce tare)

Citirea cu voce tare a tuturor înregistrărilor cu număr de telefon
din agenda de adrese

Redial number (Reape‐
lare)

Apelarea ultimului număr de telefon format

Outgoing calls 
(Numere de telefon 
formate)

Afişarea ultimelor numere de telefon formate

Incoming calls (Ape‐
luri recepţionate)

Afişarea ultimelor apeluri primite

Messages (Mesaje) Comutarea pe vizualizarea mesajelor (SMS/e-mail) de pe telefon

Reply (Răspuns) Formularea răspunsului pentru mesajele afişate (SMS/e-mail)

New message (Mesaj 
nou)

Scrierea unui mesaj nou (SMS/e-mail)

Send message (Trimi‐
tere mesaj)

Trimiterea unui mesaj (SMS/e-mail)

Forward message (Redi‐
recţionare mesaj)

Redirecţionarea unui mesaj (SMS/e-mail)

Comenzi de navigaţie

Indicaţii privind navigaţia
Sistemul de navigaţie nu poate să ia în calcul respectiva situaţie din trafic, pericolele apărute sau
obstacolele. De aceea, aveţi grijă întotdeauna la situaţia respectivă din trafic, pentru a determina
pericolele apărute şi a reacţiona la acestea.
Mesajele de navigaţie trebuie să vă ghideze în timpul călătoriei fără a vă distrage de la evenimen-
tele din trafic sau de la conducere. Utilizaţi întotdeauna această funcţie, în loc să vă orientaţi în
baza afişării hărţii. Urmărirea simbolurilor sau a afişării hărţii vă poate distrage atenţia de la eve-
nimentele din trafic şi de la conducere.
Dirijarea spre destinaţie face doar recomandări. Respectaţi întotdeauna cu prioritate codul rutier
şi adaptaţi-vă stilul de conducere la situaţiile efective.
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Comenzi vocale generale

Comandă vocală Funcţie

Help (Ajutor) Citirea cu voce tare a comenzilor vocale importante - navigaţie

Route information 
(Informaţii despre 
traseu)

Citirea cu voce tare a informaţiilor cu privire la distanţă şi durata
de deplasare

Guidance instructions 
off (Indicaţie de 
rulare oprită) / Gui‐
dance instructions on 
(Indicaţie de rulare 
pornită)

Activarea sau dezactivarea redării vocale a dirijării spre destina-
ţie

Map (Hartă) Activarea sau comutarea reprezentării hărţii

Zoom in (Hartă focali‐
zată) / Zoom out 
(Hartă defocalizată)

Focalizarea sau defocalizarea reprezentării hărţii

Switch on POI symbols 
(Simboluri pentru des‐
tinaţii speciale acti‐
vate)

Afişarea pe hartă a simbolurilor destinaţiilor speciale

Read out traffic mes‐
sages (Citirea cu 
voce tare a anunţuri‐
lor din trafic)

Citirea cu voce tare a anunţurilor din trafic RDS-TMC

Introducerea adresei

Comandă vocală Funcţie

Enter country (Intro‐
ducere ţară)

Modificarea setării de ţară

Enter town in <coun‐
try> (Introducere 
localitate la <Țară>)

Introducerea localităţii într-o ţară

Enter destination 
(Introducere destina‐
ţie)

Introducerea unei destinaţii în funcţie de ţară, localitate, stradă şi
număr de casă

Enter city (Introdu‐
cere localitate)

Introducerea localităţilor din ţara setată

Enter district (Intro‐
ducere cartier)

Introducerea localităţilor din ţara selectată

Correction (Corectură) Repetarea ultimei introduceri

Enter zip code (Intro‐
ducere cod poştal)

Introducerea codului poştal
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Comandă vocală Funcţie

Enter street (Introdu‐
cere stradă)

Introducerea numelui străzii unei localităţi selectate

Enter junction (Intro‐
ducere intersecţie)

Introducerea numelui străzilor care se intersectează

Enter house number 
(Introducere număr de 
casă)

Introducerea numărului de casă de pe o stradă selectată anterior

Points of interest 
(Destinaţii speciale)

Selectarea destinaţiilor speciale

Last destinations 
(Ultimele destinaţii)

Selectarea destinaţiei din lista cu ultimele destinaţii

Save destination 
(Memorare destinaţie)

Memorarea destinaţiei curente în agenda de adrese

Set intermediate des‐
tination (Setare des‐
tinaţie intermediară)

Cu dirijarea spre destinaţie activă, setaţi până la patru destinaţii
intermediare

Save intermediate des‐
tination (Memorare 
destinaţie interme‐
diară)

Cu dirijarea spre destinaţie activă, memoraţi o destinaţie inter-
mediară setată

Delete intermediate 
destination (Ştergere 
destinaţie interme‐
diară)

Cu dirijarea spre destinaţie activă, ştergeţi destinaţiile interme-
diare memorate

Delete all interme‐
diate destinations 
(Ştergere destinaţii 
intermediare)

Cu dirijarea spre destinaţie activă, ştergeţi toate destinaţiile
intermediare memorate

Show intermediate des‐
tination (Afişare des‐
tinaţie intermediară)

Afişarea privirii de ansamblu asupra destinaţiilor intermediare
setate şi asupra destinaţiei finale

Search for address 
(Căutare adresă)

Accesarea adresei memorate în agenda de adrese şi pornirea
dirijării spre destinaţie

Navigate to <Name> 
(Navighează spre 
<Nume>)

Accesarea directă a numelui memorat în agenda de adrese şi
pornirea dirijării spre destinaţie

Read out destination 
memory (Citire cu 
voce tare memorie de 
destinaţii)

Citirea cu voce tare a înregistrărilor din agenda de adrese, cu
adresă de destinaţie memorată

Start route guidance 
(Pornire dirijare 
spre destinaţie)

Pornirea dirijării spre destinaţie după introducerea unei destinaţii
valabile
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Comandă vocală Funcţie

Cancel route guidance 
(Anulare dirijare 
spre destinaţie)

Anularea dirijării spre destinaţie

Alternative Route 
(Traseu alternativ)

Comutarea pe un alt traseu al dirijării spre destinaţie

Comenzi pentru agenda de adrese

Comandă vocală Funcţie

Help address book 
(Ajutor agendă de 
adrese)

Citirea cu voce tare a comenzilor vocale importante-agendă de
adrese

Search for address 
(Căutare adresă)

Căutarea adresei în agenda de adrese

Search for contact 
(Căutare contact)

Căutarea numelor în agenda de adrese

Delete contact (Şter‐
gere contact)

Ştergerea înregistrării vocale cu privire la o înregistrare în
agenda de adrese

Read out contacts 
(Citire contacte cu 
voce tare)

Ascultarea tuturor înregistrărilor cu privire la nume sau a înre-
gistrărilor vocale ale agendei de adrese

Delete address book 
(Ştergere agendă de 
adrese)

Ştergerea tuturor sau a fiecărei înregistrări vocale din agenda de
adrese

Open <name> (Deschi‐
dere <Nume>)

Deschiderea unei înregistrări oarecare din agenda de adrese

Comenzi pentru radio

Comandă vocală Funcţie

Help radio (Ajutor 
radio)

Citirea cu voce tare a comenzilor vocale importante-radio

FM/AM Selectarea intervalului de recepţie

Next station (Post 
următor)/Previous 
station (Post ante‐
rior)

Comutarea pe următorul post care poate fi recepţionat

Frequency (Frec‐
venţă)/Point (Vir‐
gulă)/Megahertz 
(Megahertzi)

Selectarea directă a frecvenţelor radio în domeniul FM
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Comandă vocală Funcţie

Save stations (Memo‐
rare post)

Alocarea unei înregistrări vocale postului setat la momentul res-
pectiv

Preset <1-99> (Pozi‐
ţie memorare <1-99)

Accesarea postului deja memorat prin intermediul numărului
poziţiei de memorare

Select station (Selec‐
tare post)

Accesarea postului care poate fi recepţionat sau a postului
memorat

Station <station 
name> (Post <nume 
post>)

Accesarea postului care poate fi recepţionat sau a postului
memorat

Read out station list 
(Citire cu voce tare 
a listei de posturi)

Ascultarea denumirilor tuturor posturilor care pot fi recepţionate

Delete station (Şter‐
gere post)

Ştergerea separată a unei înregistrări vocale din lista de posturi

Delete station list 
(Ştergere listă de 
posturi)

Ştergerea tuturor înregistrărilor vocale sau ştergerea separată a
unei înregistrări vocale din lista de posturi

Traffic information 
on (Serviciu de infor‐
maţii din trafic acti‐
vat)/Traffic informa‐
tion off (Serviciu 
informaţii din trafic 
dezactivat)

Activarea sau dezactivarea serviciului de informaţii din trafic

Comenzi pentru funcţionare media

Regim de funcţionare CD/DVD şi MP3

Comandă vocală Funcţie

Help Audio CD (Ajutor 
CD audio CD)/Help 
DVD (Ajutor DVD)/
Help MP3 (Ajutor MP3)

Citirea cu voce tare a comenzilor vocale importante-media

CD player (CD player) Pornire CD

DVD (DVD) Pornire DVD

MP3 (MP3) Pornire MP3

Track 1- 999 (Titlu 
1- 999)

Selectarea numărului titlului de pe suportul media activ

Next track (Titlul 
următor)

Selectarea titlului următor
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Comandă vocală Funcţie

Previous track (Tit‐
lul anterior)

Repetarea titlului curent sau repetarea titlului anterior, dacă se
redă doar scurt titlul curent

Next chapter (Capito‐
lul următor)

Selectarea capitolului următor în cazul DVD-urilor cu subdiviziuni
de capitol

Previous chapter 
(Capitolul anterior)

Repetarea capitolului curent de pe DVD sau repetarea capitolului
anterior, dacă se redă doar scurt titlul curent

Aparate externe

Comandă vocală Funcţie

Help Media Interface 
(Ajutor Media Inter‐
face)

Citirea cu voce tare a comenzilor vocale importante-Media Inter-
face

Help USB (Ajutor USB) Citirea cu voce tare a comenzilor vocale USB

Media Interface 
(Media Interface)

Accesarea dispozitivului conectat la Media Interface

USB Comutarea pe memoria USB

Bluetooth audio (Blue‐
tooth Audio)

Comutarea la un aparat audio Bluetooth® extern

iPod Comutarea pe iPod®, dacă acesta este conectat cu Media Inter-
face

Memory card (Card de 
memorie)

Comutarea pe card SD

Comenzi pentru căutare de melodii

Comandă vocală Funcţie

help search for music 
(ajutor căutare melo‐
dii)

citirea cu voce tare a comenzilor vocale importante pentru căuta-
rea melodiilor

search for music 
(căutare melodii)

pornirea căutării melodiilor

search for album 
(căutare album)

căutarea unui album

search for artist 
(căutare interpret)

căutarea unui interpret

search for composer 
(căutare compozitor)

căutarea unui compozitor

search for year 
(căutare an)

căutarea unui titlu dintr-un anumit an
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Comandă vocală Funcţie

search for music 
genre (căutare gen 
muzical)

căutarea unui titlu dintr-un anumit gen muzical

search for track 
(căutare titlu)

căutarea unui anumit titlu

search for playlist 
(căutare listă de 
redare)

căutarea unei anumite liste de redare

free music search 
(căutare liberă a 
melodiilor)

combinarea categoriilor Interpret, Album, Titlu sau Compozitor

music information on 
(informaţii despre 
melodii, activate)/
music information off 
(informaţii despre 
melodii, dezactivate)

afişarea sau ascunderea informaţilor memorate despre un anu-
mit titlu

random track list on 
(redare aleatorie por‐
nită)/random track 
list off (redare alea‐
torie oprită)

activarea sau dezactivarea redării aleatorii a melodiilor
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Afişajul intervalului de service
ASSYST PLUS

Funcţionarea afişajului intervalului
de service

Afişajul intervalului de service vă informează
pe display-ul panoului de instrumente cu pri-
vire la distanţa rămasă până la următorul ter-
men de service.
Cu % de pe volan puteţi ascunde mesajul
de service.
Informaţii care se referă la service-ul autovehi-
culului dumneavoastră, obţineţi de la un atelier
de service de specialitate autorizat, de ex. de
la un centru de asistenţă service Mercedes-
Benz.

Afişarea termenului de service
Calculatorul de bord:
X+ Service (Service) * ASSYST PLUS

(ASSYST PLUS)
Autovehicule cu motor OM642: se
afișează următorul termen de service și dis-
tanța rămasă până la următorul termen de
service.
Autovehicule cu motor OM699: se
afișează distanța rămasă până la următorul
termen de service.

X Părăsirea afișării: apăsați tasta % de pe
volan.

Țineți cont obligatoriu și de următoarea temă
suplimentară:
ROperarea calculatorului de bord

(Y Pagina 149)

Măsuri de service speciale
Intervalul de service prescris este destinat
unui exploatări normale a autovehiculului. În
condiţii de exploatare severe sau o solicitare
ridicată a autovehiculului, lucrările de service
trebuie efectuate mai des decât a fost
prevăzut.
Afişajul intervalului de service ASSYST PLUS
este doar un mijloc auxiliar. Responsabilitatea
pentru efectuarea lucrărilor de service mai des
decât este necesar ca urmare a condiţiilor
reale de funcţionare şi/sau solicitărilor apar-
ţine şoferului autovehiculului.

Autovehicule cu motor OM699: este afişată
doar distanţa rămasă, nu perioada rămasă
până la următorul termen de service.
Informaţiile privind următorul termen al întreţi-
nerii se află în caietul de service aferent sau în
versiunea tipărită a broşurilor de service.
În special la utilizarea redusă a autovehiculului,
termenul de service poate fi clar necesar
înainte de scurgerea distanţei rămase. Acor-
daţi atenţie momentului pentru lucrările de
service necesare.
De ex. în următoarele cazuri lucrările de ser-
vice trebuie efectuate mai des decât a fost
prevăzut:
Rla circulaţia urbană cu opriri frecvente
Rla parcurgerea cu preponderenţă a unor dis-

tanţe scurte
Rla exploatarea frecventă în zone montane

sau pe drumuri în stare necorespunzătoare
Rla o funcţionare îndelungată în gol a motoru-

lui
Rîn cazul unei incidenţe puternice a prafului

şi/sau în regim de recirculare frecventă a
aerului.

În astfel de condiţii sau în condiţii similare de
exploatare înlocuiţi mai des filtrul de habitaclu,
filtrul de aer din motor, uleiul de motor şi filtrul
de ulei. În cazul unei solicitări mai ridicate tre-
buie verificate mai des anvelopele. Informaţii
suplimentare obţineţi de la un atelier de ser-
vice de specialitate autorizat.

Timpi de staţionare cu acumulatorul
deconectat

Afişajul intervalului de servisare ASSYST PLUS
calculează termenul de service doar cu acumu-
latorul conectat.
X Înainte de deconectarea acumulatorului, afi-

şaţi pe display-ul panoului de instrumente şi
notaţi termenul de service (Y Pagina 225).
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Compartimentul motorului

Deschiderea şi închiderea capotei
motorului

G AVERTISMENT
Capota motorului deblocată se poate des-
chide în timpul rulării şi vă poate bloca vizi-
bilitatea. Pericol de accident!
Nu deblocaţi niciodată capota motorului în
timpul cursei. Înaintea cursei, asiguraţi-vă că
este blocată capota motorului.

G AVERTISMENT
Când este deschisă şi închisă, capota poate
cădea brusc în poziţia de capăt. Există un
risc de accident pentru persoanele care se
află în raza de mişcare a capotei.
Deschideţi din nou capota şi închideţi-o
numai când nu se află nimeni în raza de miş-
care.

G AVERTISMENT
Dacă deschideţi capota în timp ce motorul
se supraîncălzeşte sau în cazul izbucnirii
unui incendiu în compartimentul motorului,
puteţi intra în contact cu gaze fierbinţi sau
cu alte produse de service scurse. Există un
pericol de rănire.
Lăsaţi motorul supraîncălzit să se răcească
înainte de a deschide capota. Dacă a izbuc-
nit unui incendiu în compartimentul motoru-
lui, lăsaţi capota închisă şi înştiinţaţi detaşa-
mentul de pompieri.

G AVERTISMENT
În compartimentul motorului, există compo-
nente în mişcare. Anumite componente pot
continua să se mişte şi după decuplarea
aprinderii, ca de ex. ventilatorul radiatorului.
Există pericol de rănire!

Dacă trebuie să efectuaţi lucrări în comparti-
mentul motorului,
Rdecuplaţi aprinderea
Rnu introduceţi mâna în zona de risc a

componentelor în mişcare, ca de ex. în
zona de rotire a ventilatorului
Rînlăturaţi bijuteriile şi ceasurile
Rpăstraţi la distanţă piesele vestimentare

de componentele mobile.

G AVERTISMENT
Sistemul de aprindere şi sistemul de injecţie
a carburantului funcţionează la tensiune
înaltă. Dacă atingeţi componentele aflate
sub tensiune, v-aţi putea electrocuta. Există
un pericol de rănire.
Nu atingeţi niciodată componentele siste-
mului de aprindere sau pe cele ale sistemu-
lui de injecţie a carburantului când contactul
este cuplat.

G AVERTISMENT
Anumite componente din compartimentul
motorului ar putea fi foarte fierbinţi, de ex.
motorul, radiatorul şi piese ale sistemului de
evacuare. Există un risc de rănire la accesa-
rea compartimentului motorului.
Pe cât posibil, lăsaţi motorul să se răcească
şi atingeţi numai componentele următoare.

Dacă trebuie să executaţi lucrări în comparti-
mentul motorului, atingeţi numai următoarele
componente:
RCapota motorului
Rjoja de ulei
RCapacul orificiului de umplere cu ulei de

motor
RCapacul rezervorului stropitor de parbriz
RCapacul vasului de expansiune al lichidului

de răcire

G AVERTISMENT
Când capota este deschisă, iar ştergătoarele
de parbriz sunt puse în mişcare, aţi putea fi
rănit de mecanismul articulat al ştergătoru-
lui. Există un risc de accident.
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Opriţi întotdeauna ştergătoarele de parbriz
şi decuplaţi contactul înainte de a deschide
capota.

G AVERTIZARE
Cârpele sau alte materiale inflamabile uitate
în compartimentul motor se pot aprinde la
contactul cu componentele fierbinţi ale
motorului sau ale instalaţiei de gaze arse.
Pericol de incendiu! Asiguraţi-vă că, după
efectuarea lucrărilor de întreţinere, în com-
partimentul motor sau la instalaţia de gaze
arse nu se află materiale străine inflamabile.

! Asiguraţi-vă că ştergătoarele de parbriz nu
sunt ridicate. În caz contrar, ştergătoarele
sau capota motorului pot fi deteriorate.

Deschiderea capotei motorului

X Pentru deblocarea capotei motorului trageţi
de mânerul:.

X Împingeţi la stânga maneta siguranţei capo-
tei motorului:.

X Extrageţi tija de susţinere ; din suport =
şi ghidaţi-o în sus.

X Coborâţi capota astfel încât tija de susţi-
nere ; să culiseze în locaş : şi capota
motorului să fie fixată.

Închiderea capotei motorului
X Ţineţi tija de susţinere ; şi ridicaţi uşor

capota motor.
X Duceţi tija de susţinere ; spre suport = şi

apăsaţi-o uşor pentru a se bloca cu un
declic.

X Coborâţi capota şi lăsaţi-o să cadă cu un
uşor impuls de la o înălţime de aproximativ
30 cm.

X În cazul în care capota motorului mai poate
fi ridicată puţin, mai deschideţi încă o dată
şi lăsaţi să cadă capota motorului cu un
avânt mai mare, până când se blochează
corect.

Ulei de motor

Verificarea nivelului uleiului de motor
cu joja de ulei

G AVERTISMENT
Anumite componente din compartimentul
motorului ar putea fi foarte fierbinţi, de ex.
motorul, radiatorul şi piese ale sistemului de
evacuare. Există un risc de rănire la accesa-
rea compartimentului motorului.
Pe cât posibil, lăsaţi motorul să se răcească
şi atingeţi numai componentele următoare.

! Uleiul de motor se murdăreşte în decursul
funcţionării, iar calităţile şi volumul lui sunt
treptat diminuate. Verificaţi cu regularitate
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nivelul de ulei şi completaţi sau înlocuiţi,
după cum este necesar.

În funcţie de motor, joja de ulei se poate găsi
în locuri diferite în compartimentul motor.
Timp de aşteptare înainte de verificarea nivelu-
lui de ulei:
Rmotor la temperatura de funcţionare:

cinci minute
RMotor la altă temperatură decât tempera-

tura de funcţionare (de ex. motorul a rulat
doar pentru scurt timp): 30 de minute

Joja de ulei (exemplu)
X Poziţionaţi autovehiculul pe o suprafaţă

plană.
X Scoateţi şi ştergeţi joja de ulei :.
X Împingeţi uşor joja de ulei : până la limită

în tubul de ghidare, apoi scoateţi-o după trei
secunde.
Rezultatele măsurătorii au următoarea sem-
nificaţie:
Rnivelul de ulei se situează între ; şi =:

nivelul de ulei este corect.
Rnivelul de ulei se situează la = sau infe-

rior: nivelul de ulei este prea redus.
X Dacă nivelul de ulei este prea scăzut, com-

pletaţi cu aproximativ 1 l de ulei de motor
(Y Pagina 228).

Completare cu ulei de motor

G AVERTISMENT
Dacă uleiul de motor intră în contact cu
componentele încinse din compartimentul
motorului, acesta se poate aprinde. Există
un risc de incendiu şi rănire.
Asiguraţi-vă că uleiul de motor nu se revarsă
peste gâtul de umplere. Lăsaţi motorul să se

răcească şi, înainte de a-l porni, curăţaţi
temeinic componentele care au intrat în
contact cu uleiul de motor.

G AVERTISMENT
Produsul de service poate fi toxic şi
dăunător sănătăţii. Există un risc de acci-
dent.
Respectaţi instrucţiunile privind recipientul
original când utilizaţi, depozitaţi şi eliminaţi
produsele de service. Depozitaţi întotdeauna
produsele de service în recipientul original
sigilat. Nu lăsaţi niciodată produsele de ser-
vice la îndemâna copiilor.

H Notă privind protecţia mediului
Când completaţi cu ulei, aveţi grijă să nu îl
vărsaţi. Dacă uleiul pătrunde în sol sau în
apă, acesta constituie un pericol pentru
mediu.

! Nu adăugaţi prea mult ulei. Completarea
cu prea mult ulei de motor poate duce la
deteriorarea motorului sau a convertorului
catalitic. Solicitaţi evacuarea prin sifonare a
uleiului de motor în exces.

! Nu utilizaţi niciun fel de aditiv în uleiul de
motor. Astfel, puteţi deteriora motorul.

Completaţi cu ulei de motor (exemplu)
X Rotiţi înspre dreapta şi scoateţi capacul de

închidere :.
i Autovehicule cu motor OM642: pentru

completarea cu ulei de motor, trebuie scos
capacul motorului şi trebuie introdusă o pâl-
nie. Pentru a se evita deteriorările capacului
motorului, se recomandă vizitarea unei ate-
lier de service de specialitate autorizat.
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X Completaţi cu ulei de motor.
X Poziţionaţi şi rotiţi înspre dreapta capacul de

închidere :, până când se blochează.
X Verificaţi din nou nivelul de ulei

(Y Pagina 227).
Informaţii suplimentare referitoare la uleiul de
motor (Y Pagina 265).

Verificarea nivelului lichidului de
răcire

G AVERTIZARE
Sistemul de răcire a motorului este sub pre-
siune, în special când motorul este cald.
Dacă deschideţi capacul, vă puteţi opări cu
lichidul de răcire fierbinte care ţâşneşte.
Există pericol de rănire!
Lăsaţi motorul să se răcească înainte de a
deschide capacul. La deschidere purtaţi
mănuşi şi ochelari de protecţie. Deschideţi
încet capacul, pentru a elibera presiunea.

G AVERTISMENT
Dacă antigelul intră în contact cu elementele
încinse din compartimentul motorului,
acesta se poate aprinde. Există un risc de
incendiu şi rănire.
Lăsaţi motorul să se răcească înainte de a
completa cu antigel. Asiguraţi-vă că antigelul
nu s-a scurs pe lângă gâtul de umplere.
Curăţaţi temeinic antigelul de pe compo-
nente înainte de pornirea motorului.

G AVERTISMENT
Produsul de service poate fi toxic şi
dăunător sănătăţii. Există un risc de acci-
dent.
Respectaţi instrucţiunile privind recipientul
original când utilizaţi, depozitaţi şi eliminaţi
produsele de service. Depozitaţi întotdeauna
produsele de service în recipientul original
sigilat. Nu lăsaţi niciodată produsele de ser-
vice la îndemâna copiilor.

! Verificaţi cu regularitate dacă există scur-
geri la sistemul de răcire şi de încălzire a
motorului.

Dacă se pierde o mare cantitate de lichid de
răcire, solicitaţi identificarea şi remedierea
problemei la un atelier de specialitate auto-
rizat.

! Aveţi grijă ca pe suprafeţele vopsite să nu
se verse lichid de răcire. În caz contrar, vop-
seaua se poate deteriora.

Lichidul de răcire conţine glicol şi este toxic.
Respectaţi şi indicaţiile de la „Fluide de
lucru“ (Y Pagina 262).

Vas de expansiune agent de răcire, motor OM642

Vas de expansiune agent de răcire, motor OM699
X Poziţionaţi autovehiculul pe o suprafaţă

plană.
X Verificaţi afişajul temperaturii lichidului de

răcire de pe display-ul panoului de instru-
mente (Y Pagina 148).
Temperatura lichidului de răcire trebuie să
se situeze sub 50 °C.

X Rotiţi uşor înspre stânga capacul de închi-
dere : şi permiteţi degajarea suprapresiu-
nii.

X Rotiţi în continuare înspre stânga şi scoateţi
capacul de închidere :.
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Autovehiculele cu motor OM642 trebuie să
aibă următoarele niveluri de agenţi de răcire:
Rcu motorul rece, până la nervura de mar-

care ;
Rcu motorul cald, până la 1,5 cm peste ner-

vura de marcare ;
Autovehiculele cu motor OM699 trebuie să
aibă următoarele niveluri de agenţi de răcire:
Rîntre marcajele de MIN şi MAX ;
X Dacă este necesar, completaţi cu lichid de

răcire omologat de către Mercedes-Benz.
X Aşezaţi şi strângeţi prin rotire înspre dreapta

capacul de închidere :.
Informaţii suplimentare despre lichidul de
răcire (Y Pagina 267).

Verificarea nivelului lichidului de
frână

G AVERTISMENT
Produsul de service poate fi toxic şi
dăunător sănătăţii. Există un risc de acci-
dent.
Respectaţi instrucţiunile privind recipientul
original când utilizaţi, depozitaţi şi eliminaţi
produsele de service. Depozitaţi întotdeauna
produsele de service în recipientul original
sigilat. Nu lăsaţi niciodată produsele de ser-
vice la îndemâna copiilor.

G AVERTISMENT
Lichidul de frână absoarbe în mod continuu
umezeala din aer. Aceasta duce la scăderea
punctului de fierbere a lichidului de frână.
Dacă punctul de fierbere a lichidului de
frână este prea scăzut, este posibil să se for-
meze pungi de vapori când frânele sunt
supuse unei sarcini ridicate. Acest lucru ar
afecta eficienţa frânării. Există un risc de
accident.
Solicitaţi înnoirea lichidului de frână la inter-
valele prescrise.

! Dacă nivelul lichidului de frână din reci-
pientul lichidului de frână a scăzut la marca-
jul MIN, verificaţi imediat instalaţia de frâ-
nare în privinţa neetanşeităţilor. Verificaţi în

plus grosimea plăcuţelor de frână. Apelaţi
imediat la un atelier de specialitate autori-
zat.
Nu completaţi cu lichid de frână. Aceasta nu
rezolvă problema.

! Lichidul de frână atacă vopseaua, materia-
lele plastice şi cauciucul. Dacă vopseaua,
materialele plastice şi cauciucul au intrat în
contact cu lichidul de frână, acestea trebuie
spălate imediat cu apă.

Lichidul de frână este dăunător sănătăţii. Res-
pectaţi şi indicaţiile de la „Fluide de
lucru“ (Y Pagina 262).
Înlocuiţi lichidul de frână la fiecare doi ani, la
un atelier de service de specialitate autorizat.

Sistemul de acţionare a ambreiajului şi siste-
mul de frânare sunt acţionate hidraulic cu aju-
torul lichidului de frână.
Verificaţi cu regularitate nivelul lichidului de
frână, de ex. săptămânal sau la fiecare alimen-
tare cu combustibil.
X Poziţionaţi autovehiculul pe o suprafaţă

plană.
X Verificaţi nivelul lichidului de frână.

Dacă nivelul lichidului de frână este situat
între marcajul MIN şi marcajul MAX de pe
recipientul cu lichid de frână :, nivelul
lichidului de frână este corespunzător.

X Dacă nivelul lichidului de frână se află sub
marcajul MIN, solicitaţi completarea lichidu-
lui de frână într-un atelier de service de spe-
cialitate autorizat.

Informaţii suplimentare cu privire la lichidul de
frână(Y Pagina 266).
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Umplerea instalaţiei de spălat gea-
mul

G AVERTIZARE
Detergentul concentrat de spălare parbriz
este uşor inflamabil. Dacă detergentul con-
centrat de spălare parbriz ajunge pe compo-
nentele fierbinţi ale motorului sau ale insta-
laţiei de gaze arse, se poate aprinde. Există
un risc de incendiu şi rănire!
Asiguraţi-vă că nu ajunge detergent concen-
trat de spălare parbriz lângă orificiul de
umplere.

! Utilizaţi numai lichide de spălare a parbri-
zului care sunt adecvate pentru geamuri de
far, de ex. MB SummerFit sau MB WinterFit.
Lichidele de spălare a parbrizului neadec-
vate pot deteriora geamurile farurilor.

X Trageţi capacul de închidere :, prin prinde-
rea de eclisă.

X Completaţi cu lichid de parbriz.
X Aşezaţi şi fixaţi bine, prin apăsare, capacul

de închidere :.
Informaţii suplimentare cu privire la lichidul de
spălare a parbrizului (Y Pagina 267).

Indicaţii cu privire la fixarea
numărului de înmatriculare

Fixarea numărului de înmatriculare (exem-
plu)

Montarea numărului de înmatriculare în 
faţă
X Fixaţi numărul de înmatriculare centrat pe

adaptorul pentru numărul de înmatricu-
lare :.
Asiguraţi-vă că numărul de înmatriculare nu
depăşeşte marginea inferioară ; a adapto-
rului pentru numărul de înmatriculare.

i Nu utilizaţi adaptoare suplimentare pentru
fixarea numărului de înmatriculare.

! Pentru a evita defecţiuni ale asistentului
activ la frânare, fixaţi numărul de înmatricu-
lare astfel încât să nu depăşească marginea
inferioară a adaptorului pentru numărul de
înmatriculare.

Respectaţi indicaţiile cu privire la asistentul
activ la frânare (Y Pagina 128).
Montarea numărului de înmatriculare în 
spate
X Fixaţi numărul de înmatriculare centrat pe

adaptorul pentru numărul de înmatriculare.
Asiguraţi-vă că numărul de înmatriculare nu
acoperă capacul de pe orificiul pentru filtrul
roţii de rezervă.

i Nu utilizaţi adaptoare suplimentare pentru
fixarea numărului de înmatriculare.
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Zgomot de frecare la uzura plăcuţei
de frână

Atunci când plăcuţa de frână este uzată, se
aude un zgomot de frecare. Zgomotul de fre-
care se aude doar când apăsaţi pedala de
frână.
Dacă plăcuţa de frână se uzează în continuare,
zgomotul de frecare se va auzi permanent,
chiar şi atunci când nu se apasă pedala de
frână.
Solicitaţi verificarea frânelor într-un atelier de
service de specialitate autorizat.

Curăţare şi întreţinere

Indicaţii cu privire la spălarea auto-
vehiculului în instalaţia de spălare

G AVERTISMENT
Eficienţa la frânare este redusă după
spălarea autovehiculului. Există un risc de
accident.
După spălarea autovehiculului, frânaţi cu
prudenţă în timp ce acordaţi atenţie condiţii-
lor din trafic pentru a restabili eficienţa
totală a frânării.

! Aveţi grijă ca instalaţia de spălare să fie
adecvată mărimii autovehiculului dumnea-
voastră.
Înainte de introducerea autovehiculului în
instalaţia de spălare rabataţi spre înăuntru
oglinda exterioară şi demontaţi eventual
antena suplimentar montată. În caz contrar
se pot deteriora oglinzile exterioare, antena
sau autovehiculul.
La părăsirea instalaţiei de spălare aveţi grijă
ca oglinzile exterioare să fie din nou complet
rabatate spre exterior şi ca antena supli-
mentară demontată să fie montată la loc.

! Dacă ştergătoarele de parbriz lasă urme pe
parbriz după ce autovehiculul a fost spălat
într-o spălătorie automată, acest fenomen
poate fi provocat de ceară sau alte reziduuri.
Curăţaţi parbrizul cu lichid de spălare după
spălarea la spălătorie automată.

Pentru evitarea avariilor la autovehiculul dum-
neavoastră, respectaţi următoarele înainte de
utilizarea unei instalaţii de spălare:
Rcamera video de 360° sau camera video

pentru marşarier este oprită.
Rgeamurile laterale şi geamul culisant spate

sunt închise complet.
Rventilatorul ventilaţiei şi încălzirea sunt

dezactivate.
Rcomutatorul ştergătorului este în poziţia g.
Rla instalaţiile de spălare cu dispozitiv de

tractare: este cuplată poziţia ralanti i.

i Dacă după spălarea autovehiculului
îndepărtaţi ceara de pe parbriz şi de pe
lamelele ştergătoarelor, evitaţi formarea de
dungi şi reduceţi zgomotele provocate de
ştergătoare.

Indicaţii cu privire la utilizarea unui
dispozitiv de spălare sub presiune

G AVERTISMENT
Jetul de apă al duzelor cu jet circular poate
cauza deteriorări care nu sunt vizibile din
exterior la nivelul pneurilor sau componente-
lor şasiului. Componentele deteriorate în
acest fel ar putea ceda pe neaşteptate.
Există un pericol de accident.
Nu utilizaţi dispozitive de curăţare la pre-
siune înaltă cu duze cu jet circular pentru a
curăţa autovehiculul. Solicitaţi imediat înlo-
cuirea pneurilor sau componentelor şasiului
deteriorate.

! Nu utilizaţi în niciun caz un curăţitor de
înaltă presiune în habitaclu. Cantitatea de
apă produsa cu înaltă presiune de curăţito-
rul cu înaltă presiune şi jetul aferent de par-
ticule de apă pot deteriora semnificativ
autovehiculul.

Pentru evitarea avariilor la autovehiculul dum-
neavoastră, respectaţi următoarele cu privire
la utilizarea unui dispozitiv de spălarea sub
presiune:
Rpăstraţi o distanţă minimă de 30 cm faţă de

autovehicul şi respectaţi specificaţiile din
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manualul de utilizare al producătorului apa-
ratului.
Rnu orientaţi duza dispozitivului de spălare

sub presiune direct pe componentele sensi-
bile, cum ar fi anvelopele, rosturile, compo-
nentele electrice, bateriile, sursele de
lumină şi fantele de ventilaţie.
RNu poziţionaţi duza dispozitivului de spălare

sub presiune direct pe folia de protecţie la
impactul cu pietre, deoarece aceasta s-ar
putea desprinde.

Spălarea manuală a autovehiculului
Respectaţi reglementările legale, de ex., în
anumite ţări spălarea manuală este permisă
numai în locuri de spălare special amenajate.
X Utilizaţi un agent de spălare neutru, de ex.,

şampon auto.
X Spălaţi autovehiculul cu apă călduţă şi cu un

burete auto moale. Totodată nu expuneţi
autovehiculul la incidenţa directă a razelor
solare.

X Stropiţi cu atenţie cu apă autovehiculul şi
ştergeţi acesta cu o lavetă din piele. Aveţi
grijă să nu orientaţi jetul de apă direct pe
grilajul de admisie a aerului.

Indicaţii cu privire la întreţinerea
vopselei şi a vopselei mate

! Nu lipiţi:
Retichete autocolante
Rpelicule
Rplăci magnetice sau elemente similare
pe suprafeţele vopsite. În caz contrar, puteţi
deteriora vopseaua.

Zgârieturile, acumulările agresive, corodările și
defecțiunile cauzate de îngrijirea incorectă nu
pot fi întotdeauna remediate complet. În acest
caz, apelați la un atelier de service de speciali-
tate autorizat.
Vopsea
X Înlăturați imediat impuritățile și evitați freca-

rea puternică.
X Înmuiați resturile de insecte cu agent de

îndepărtare a insectelor și ulterior spălați
resturile de insecte.

X Înmuiați cu apă și ulterior spălați excremen-
tele de păsări.

X Îndepărtați lichidul de răcire, lichidul de
frână, rășina de copac, uleiul, combustibilul,
AdBlue® și vaselina prin frecare ușoară cu o
lavetă îmbibată în benzină de curățare sau
pentru brichete.

X Îndepărtați pulverizatorul gudron de cărbune
cu agent de îndepărtare a gudronului de
cărbune.

X Îndepărtați ceara cu agent de îndepărtare a
siliconului.

Indicaţii cu privire la întreţinerea
componentelor autovehiculului

G AVERTISMENT
Dacă ştergătoarele de parbriz sunt puse în
mişcare când curăţaţi parbrizul sau lamele
ştergătoarelor, aţi putea rămâne prins.
Există un pericol de rănire.
Opriţi întotdeauna ştergătoarele de parbriz
şi decuplaţi contactul înainte de a curăţa
parbrizul sau lamele ştergătoarelor.

G AVERTIZARE
Conductele finale de eşapament şi ornamen-
tele de evacuare pot avea temperaturi foarte
mari. Puteţi să vă cauzaţi arsuri, dacă atin-
geţi aceste părţi ale autovehiculului. Există
pericol de arsuri!
Luaţi întotdeauna precauţii speciale în zona
conductelor finale de eşapament şi a orna-
mentelor de evacuare şi supravegheaţi cu
atenţie în special copiii aflaţi în această
zonă. Lăsaţi aceste părţi ale aerovehiculului
să se răcească, înainte să le atingeţi.

! Utilizaţi numai agenţi de curăţare sau
lavete de curăţare, care sunt adecvate pen-
tru geamurile din plastic. Agenţii de curăţare
corozivi, iritanţi sau agenţii de curăţare sau
lavetele de curăţare necorespunzătoare pot
zgâria sau deteriora geamurile din plastic
ale sistemului de iluminare exterioară.
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Roţi şi jante
X Utilizaţi apă şi un agent de curăţare pentru

jante fără aport de acizi.
X Nu utilizaţi agenţi de curăţare pentru jante

cu acizi pentru îndepărtarea prafului rezultat
în urma procesului de frânare. În caz contrar
se pot deteriora şuruburile de roată şi com-
ponentele frânei.

X Pentru evitarea formării coroziunii pe discu-
rile şi pe plăcuţele de frână, circulaţi câteva
minute şi abia apoi opriţi autovehiculul. Dis-
curile şi plăcuţele de frână se încălzesc şi se
usucă.

Geamuri
X Curăţaţi geamurile dinspre interior şi dins-

pre exterior cu o lavetă umedă şi cu un
agent de curăţare recomandat pentru Mer-
cedes-Benz.

X Pentru curăţarea interiorului nu utilizaţi
lavete uscate, mijloace abrazive sau agenţi
de curăţare cu aport de solvenţi.

Lamelele ştergătoarelor
X Curăţaţi lamelele ştergătoarelor ridicate de

pe parbriz cu o lavetă umedă.
X Nu curăţaţi prea des lamelele ştergătoare-

lor.
Iluminat exterior
X Curăţaţi geamurile cu un burete umed şi cu

un agent de curăţare neutru, de ex. şampon
auto.

X Utilizaţi numai agenţi de curăţare sau lavete
adecvate pentru geamuri din material sinte-
tic.

Senzori
X Curăţaţi senzorii din bara de protecţie din

faţă şi din spate şi din capitonajul radiatoru-
lui cu o lavetă moale şi cu şampon auto.

X La utilizarea dispozitivului de spălare sub
presiune, păstraţi o distanţă minimă de
30 cm.

Cameră video pentru marşarier şi cameră 
video de 360°
X Curăţaţi lentila camerei video cu o lavetă

moale şi cu apă curată.
X Nu utilizaţi dispozitive de spălare sub pre-

siune.

Conducte finale de eşapament
X Curăţaţi cu un agent de curăţare recoman-

dat de către Mercedes-Benz, în special iarna
şi după spălarea autovehiculului.

X Nu utilizaţi agenţi de curăţare cu aport de
acizi.

Dispozitiv de remorcare (nu este disponi-
bil în toate ţările)
X Îndepărtaţi rugina de pe sferă, de ex. cu o

perie de sârmă.
X Îndepărtaţi murdăria cu o lavetă fără scame.
X După curăţare lubrifiaţi sau gresaţi în strat

fin capul sferic.
X Respectaţi indicaţiile de întreţinere din

instrucţiunile de exploatare ale producătoru-
lui dispozitivului de remorcare.

X Nu curăţaţi cuplajul sferic cu un dispozitiv
de spălare sub presiune sau cu diluanţi.

Treaptă de acces din aluminiu
X Curăţaţi treapta de acces cu un burete

umed şi cu un agent de curăţare neutru, de
ex. şampon auto.

X Nu utilizaţi agenţi de curăţare cu conţinut
acid şi după 15 minute îndepărtaţi complet
agentul de curăţare de pe treapta de acces,
prin clătire. Altminteri aluminiul îşi poate
schimba culoarea.

Indicaţii cu privire la îngrijirea inte-
riorului

G AVERTISMENT
Produsele de îngrijire şi agenţii de curăţare
care conţin solvenţi pot face ca suprafeţele
de pe locul şoferului să devină poroase.
Aceasta poate duce la desprinderea pieselor
din plastic odată cu declanşarea airbaguri-
lor. Există un pericol de rănire.
Nu utilizaţi produse de îngrijire şi agenţi de
curăţare care conţin solvenţi pentru a curăţa
locul şoferului.

G AVERTISMENT
Centurile de siguranţă pot fi slăbite mult
dacă sunt decolorate sau colorate. Aceasta
poate duce, de exemplu, la ruperea sau
cedarea centurilor de siguranţă într-un acci-
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dent. Există un risc crescut de rănire, chiar
şi fatală.
Nu decoloraţi sau coloraţi niciodată centu-
rile de siguranţă.

Centuri de siguranţă
X Curăţaţi cu apă călduţă şi cu leşie de săpun.
X Nu utilizaţi agenţi de curăţare chimici.
X Nu uscaţi centurile de siguranţă prin

încălzire peste 80 °C sau direct la soare.
Display-uri
X Opriţi display-urile şi lăsaţi-le să se

răcească.
X Curăţaţi cu atenţie suprafaţa cu o lavetă din

microfibre şi cu agent de întreţinere pentru
ecran TFT/LCD.

X Nu utilizaţi alţi agenţi.
Capitonaj din material sintetic
X Curăţaţi cu o lavetă din microfibre umedă.
X În cazul unei murdăriri puternice: utilizaţi

agenţi de întreţinere recomandaţi pentru
Mercedes-Benz.

X Nu aplicaţi autocolante, folii sau alte aplica-
ţii similare.

X Nu aduceţi în contact cu cosmetice, mij-
loace de protecţie împotriva insectelor şi
creme de protecţie împotriva razelor solare.

Covoraşul de cauciuc din spaţiul de depozi-
tare al consolei centrale
X Scoateţi covoraşul de cauciuc din spaţiul de

depozitare.
X Curăţaţi covoraşul de cauciuc cu apă curată

călduţă.
Elemente decorative
X Curăţaţi cu o lavetă din microfibre.
X Nu utilizaţi agenţi de curăţare cu conţinut de

solvenţi, agenţi de lustruire sau ceară.
X Aspect optic de lac de pian negru: curăţaţi

cu o lavetă umedă şi cu leşie de săpun.
X În cazul unei murdăriri puternice: utilizaţi

agenţi de întreţinere recomandaţi pentru
Mercedes-Benz.

Capitonajul plafonului
X Curăţaţi cu o perie sau cu şampon uscat.

Carpetă
X Utilizaţi mijloace de curăţare pentru carpete

şi materiale textile recomandate de către
Mercedes-Benz.

Huse pentru scaune din piele naturală
X În timpul curăţării, nu udaţi prea tare pielea.
X Nu utilizaţi lavetă din microfibre.
X Curăţaţi cu o lavetă umedă şi ştergeţi ulte-

rior cu o lavetă uscată.
X Îngrijirea pielii: utilizaţi un agent de curăţare

pentru piele recomandat de către Mercedes-
Benz.

Huse pentru scaune din material DINA-
MICA
X Nu utilizaţi lavetă din microfibre.
X Curăţaţi cu o lavetă umedă.
Huse pentru scaune din piele sintetică
X Nu utilizaţi lavetă din microfibre.
X Curăţaţi cu o lavetă umedă şi cu leşie de

săpun cu concentraţie de 1%.
Huse pentru scaune din stofă
X Curăţaţi cu o lavetă din microfibre umedă şi

cu leşie de săpun cu concentraţie de 1% şi
lăsaţi să se usuce.
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Urgenţă

Sistem apel de urgenţă

Stare încărcare baterie auxiliară

: lampa martor cu LED roşie prin tasta SOS
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lampa martor cu LED Semnificaţie

După cuplarea aprinderii luminează cu roşu
cca. trei secunde

După cuplarea aprinderii, se efectuează o tes-
tare a lămpii. În timpul testării lămpii, lampa
martor cu LED se aprinde scurt.
Dacă lampa martor cu LED nu se aprinde
după cuplarea aprinderii, este posibil să existe
o defecţiune. În acest caz este posibil ca sis-
temul de apel de urgenţă să nu funcţioneze
sau să nu funcţioneze corect.
X Solicitaţi verificarea bateriei auxiliare pen-

tru sistemul de apel de urgenţă într-un ate-
lier de service de specialitate autorizat şi
eventual înlocuiţi-o.

Clipeşte în roşu Bateria auxiliară pentru sistemul de apel de
urgenţă trebuie schimbată din cauza atingerii
duratei maxime de viaţă. În acest caz este
posibil ca sistemul de apel de urgenţă să nu
funcţioneze sau să nu funcţioneze corect.

i Bateria auxiliară pentru sistemul de apel
de urgenţă este proiectată pentru o durată
de viaţă de şase ani. După scurgerea celor
şase ani bateria auxiliară pentru sistemul
de apel de urgenţă trebuie schimbată.

X Solicitaţi schimbarea bateriei auxiliare pen-
tru sistemul de apel de urgenţă la un atelier
de service de specialitate.

sau
La calculatorul bateriei auxiliare pentru siste-
mul de apel de urgenţă există o defecţiune. În
acest caz este posibil ca sistemul de apel de
urgenţă să nu funcţioneze sau să nu funcţio-
neze corect.
X Solicitaţi verificarea bateriei auxiliare pen-

tru sistemul de apel de urgenţă într-un ate-
lier de service de specialitate autorizat şi
eventual înlocuiţi-o.

i Aveţi în vedere că bateria auxiliară pentru sistemul de apel de urgenţă este proiectată pentru
o temperatură a mediului ambiant de -20 † până la +85 †. La temperaturi mai mari sau mai
mici, durata de viaţă a bateriei auxiliare pentru sistemul de apel de urgenţă se scurtează.

Sistem de apel de urgenţă Mercedes-
Benz
Cerinţe
RSistemul de apel de urgenţă Mercedes-Benz

funcţionează numai în zonele în care există
o acoperire a reţelei de telefonie mobilă a
partenerilor contractuali.

O acoperire de reţea insuficientă a partene-
rilor contractuali poate duce la situaţia în
care nu se poate realiza un apel de urgenţă.
RPentru efectuarea unui apel de urgenţă, tre-

buie să fie cuplată aprinderea.
RBateria de pornire trebuie să fie suficient

încărcată.
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i Apelul de urgenţă nu este disponibil în
toate ţările şi regiunile.
Informaţii suplimentare pe această temă
obţineţi de la un atelier de service de spe-
cialitate autorizat.

X Deschidere: apăsaţi pe capac =.
X Iniţierea apelului de urgenţă: apăsaţi şi

menţineţi apăsată tasta SOS ; timp de cel
puţin o secundă.
Lampa martor din tasta SOS : clipeşte în
roşu până când apelul de urgenţă este finali-
zat.

X Aşteptaţi efectuarea conexiunii vocale cu
centrul de apel de urgenţă Mercedes-Benz.

X După efectuarea apelului de urgenţă, închi-
deţi capacul =.
Va apărea un mesaj în următoarele cazuri:
RConexiunea cu centrul de apeluri de

urgenţă Mercedes-Benz nu poate fi reali-
zată.
RNu a fost efectuat un apel automat către

centrul public de apeluri de urgenţă.
În acest caz introduceţi numărul de urgenţă
112 în telefonul mobil.

i Dacă lampa martor din tasta SOS : cli-
peşte sau luminează în roşu fără să fie activ
un apel de urgenţă, este posibil să existe o
defecţiune.
În acest caz, solicitaţi verificarea sistemului
de apel de urgenţă într-un atelier de service
de specialitate autorizat.

Informaţii suplimentare cu privire la sistemul
de apel de urgenţă Mercedes-Benz
(Y Pagina 196).
Utilizarea modului testare
Cu modul testare puteţi verifica dacă sistemul
de apel de urgenţă funcţionează.

X Apăsaţi lung tasta ~ de pe volan.
Dacă se aude un semnal sonor, sistemul de
apel de urgenţă funcţionează.
Dacă nu se aude un semnal sonor, este
posibil ca sistemul de apel de urgenţă să nu
funcţioneze sau să nu funcţioneze corect.

X Dacă sunetul de semnal nu se transmite:
solicitaţi verificarea sistemului de apel de
urgenţă în acest caz la un atelier de service
de specialitate autorizat.

Vestă reflectorizantă
Vesta reflectorizantă se află în compartimentul
de depozitare din uşa şoferului (Y Pagina 84).
Vesta reflectorizantă se înlocuieşte în
următoarele cazuri:
Rîn caz de deteriorare sau de imposibilitate a

îndepărtării murdăriei de pe benzile reflecto-
rizante
Rla depăşirea numărului maxim de procese

de spălare
Rla diminuarea capacităţii de fluorescenţă.

Triunghi reflectorizant
X Scoaterea triunghiului reflectorizant:

scoateţi triunghiul reflectorizant din compar-
timentul de depozitare de sub bancheta
spate (Y Pagina 84).

X Dispunerea triunghiului reflectorizant:
trageţi în sus reflectoarele laterale :, până
la formarea unui triunghi, şi îmbinaţi reflec-
toarele prin intermediul capsei supe-
rioare ;.

X Rabataţi picioarele de sprijin = în lateral şi
în jos.

238 Urgenţă
Aj

ut
or

 în
 c

az
 d

e 
pa

nă



Trusă de prim ajutor
Trusa de prim ajutor se găseşte în comparti-
mentul de depozitare de sub bancheta spate
(Y Pagina 84).

Scoaterea extinctorului

Scoaterea extinctorului (exemplu)
X Trageţi în sus eclisa ;.
X Scoateţi extinctorul : din suport.

Indicaţii în cazul unei pene de pneu

G Avertizare
Un pneu fără presiune influenţează puternic
caracteristicile de rulare precum şi compor-
tamentul de conducere şi frânare al vehicu-
lului. Pericol de accidente!
Nu conduceţi cu un pneu depresurizat.
Schimbaţi neîntârziat pneul depresurizat cu
roata de rezervă sau anunţaţi un atelier de
service de specialitate.

În funcţie de dotarea autovehiculului, în cazul
unei pene de cauciuc aveţi următoarele posibi-
lităţi:
RAutovehicule cu sistem de apel de 

urgenţă Mercedes-Benz: în cazul unei
defecţiuni, vă puteţi adresa serviciului de cli-
enţi al sistemului de apel de urgenţă Merce-
des-Benz (Y Pagina 237).
RÎnlocuiţi roata (Y Pagina 252) şi deplasaţi-

vă la un atelier de service de specialitate
calificat.

i O roată de rezervă sau roată de avarie este
disponibilă numai pentru anumite ţări.

Baterie

Indicaţii cu privire la acumulatorul
de 12 V

G AVERTISMENT
Lucrările necorespunzătoare la acumulator
pot de ex. să conducă la un scurtcircuit. Ast-
fel pot apărea limitări ale funcţionării siste-
melor relevante pentru siguranţă, de ex. ale
instalaţiei de iluminat, ale ABS (sistem anti-
blocare) sau ale ESP® (program electronic
de stabilitate). Siguranţa funcţionării vehicu-
lului dumneavoastră poate fi limitată.
Puteţi pierde controlul asupra vehiculului, de
ex.:
Rla frânare
Rla manevrele de direcţionare bruşte

şi/sau la viteza neadaptată.
Pericol de accident!
În cazul unui scurtcircuit sau al unui incident
similar, anunţaţi imediat un atelier de ser-
vice de specialitate calificat. Nu mai condu-
ceţi. Dispuneţi efectuarea lucrărilor la acu-
mulator întotdeauna într-un atelier de ser-
vice de specialitate calificat.

Respectaţi şi următoarele informaţii:
Rinformaţii suplimentare cu privire la ABS

(Y Pagina 127)
Rinformaţii suplimentare cu privire la ESP®

(Y Pagina 131)
Din motive de siguranţă, Mercedes-Benz vă
recomandă să utilizaţi doar baterii care au fost
testate şi autorizate de Mercedes-Benz special
pentru autovehiculul dumneavoastră. Aceste
baterii oferă o protecţie sporită la scurgere,
pentru ca ocupanţii autovehiculului să nu
sufere iritaţii în cazul avarierii bateriilor într-un
accident.

G AVERTISMENT
Acumularea electrostatică poate conduce la
producerea de scântei, care pot aprinde
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gazele extrem de explozive ale unei baterii.
Există un risc de explozie.
Înainte de a manevra bateria, atingeţi caro-
seria autovehiculului pentru a elimina orice
acumulare electrostatică existentă.

Amestecul gazos uşor explozibil se formează la
încărcarea acumulatorului, precum şi la por-
nire asistată.

G AVERTISMENT
Acidul bateriei este iritant. Există pericol de
rănire!
Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau hainele.
Nu inspiraţi gazele bateriei. Nu vă aplecaţi
deasupra bateriei. Nu permiteţi accesul
copiilor la baterie. Spălaţi imediat acidul
bateriei cu apă curată din abundenţă şi soli-
citaţi neîntârziat asistenţă medicală.

H Indicaţie cu privire la protecţia
mediului

Bateriile conţin substanţe
toxice. Este interzisă prin
lege dispensarea acestora
împreună cu deşeurile
menajere. Ele trebuie colec-
tate separat şi predate pen-
tru reciclarea ecologică.
Dispensaţi bateriile în mod
ecologic. Predaţi bateriile
descărcate unui atelier de
service de specialitate sau
unui punct de colectare al
bateriilor uzate.

Dacă trebuie conectat acumulatorul de 12 V,
adresaţi-vă unui atelier de service de speciali-
tate autorizat. La manipularea acumulatoare-
lor, respectaţi indicaţiile de siguranţă şi
măsurile de protecţie.

Pericol de explozie. La încărcarea
acumulatoarelor se degajă gaz
detonant. Încărcaţi acumulatorii
numai în spaţii bine aerisite.
Focul, lumina deschisă şi fumatul
sunt interzise la manipularea acu-
mulatorului. Evitaţi formarea de
scântei!

Acidul acumulatorului este iritant.
Evitaţi contactul cu pielea, ochii
sau hainele. Purtaţi mănuşi de pro-
tecţie rezistente la acid! Neutrali-
zaţi imediat stropii de acid ajunşi
pe piele sau pe îmbrăcăminte cu
leşie de săpun sau neutralizator de
acid şi apoi spălaţi cu apă. La
nevoie, adresaţi-vă medicului.
Purtaţi ochelari de protecţie. La
amestecarea apei cu acidul, pot
sări stropi de lichid în ochi. Spălaţi
imediat stropii de acid din ochi cu
apă curată şi apelaţi neîntârziat la
ajutorul medicului!
Nu permiteţi accesul copiilor.
Copiii nu pot înţelege pericolele
care există la manipularea acumu-
latorilor şi a acizilor.
La manipularea acumulatorului,
respectaţi indicaţiile, măsurile şi
procedurile de siguranţă cuprinse
în acest manual de utilizare .

Dacă nu utilizaţi autovehiculul o perioadă de
timp îndelungată:
RConectaţi acumulatorul la un redresor reco-

mandat de către Mercedes-Benz.
sau
RÎn vederea de conectării acumulatorului,

adresaţi-vă unui atelier de service de specia-
litate autorizat.

Pornirea asistată şi încărcarea acu-
mulatorului de 12 V

! Nu conectaţi niciodată cablul de pornire/
încărcare la contactul negativ al bateriei
vehiculului dvs., ci întotdeauna la punctul de
împământare. În caz contrar, puteţi dete-
riora sistemul electric al autovehiculului.

X Pentru încărcarea acumulatorului și pentru
pornirea asistată, utilizați întotdeauna punc-
tul terminal pentru pornirea asistată din
compartimentul motorului.

G AVERTISMENT
În timpul procesului de încărcare, bateria
produce hidrogen gazos. Dacă are loc un
scurtcircuit sau se creează scântei, hidrogen
gazos se poate aprinde. Există un risc de
explozie.
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RAsiguraţi-vă că borna pozitivă a unei bate-
rii conectate nu intră în contact cu părţile
autovehiculului.
RNu plasaţi niciodată obiecte sau scule

metalice pe o baterie.
REste important să respectaţi ordinea des-

crisă a bornelor bateriei atunci când
conectaţi şi deconectaţi o baterie.
RLa pornirea forţată, asiguraţi-vă că sunt

conectaţi polii bateriei cu polaritate iden-
tică.
REste important să respectaţi ordinea des-

crisă în special atunci când conectaţi şi
deconectaţi cablurile de alimentare de la
bateria altui vehicul.
RNu conectaţi sau nu deconectaţi niciodată

bornele bateriei în timpul funcţionării
motorului.

G AVERTISMENT
În timpul încărcării şi pornirii forţate, gazele
explozive pot ieşi din baterie. Există un risc
de explozie.
Evitaţi în special focul, flăcările deschise,
crearea de scântei şi fumatul. Asiguraţi-vă
că există ventilare suficientă în timpul
încărcării şi pornirii forţate. Nu vă aplecaţi
deasupra bateriei.

Dacă la temperaturi joase nu se aprind lămpile
de control/avertizare de la Kombiinstrument,
este cel mai probabil ca acumulatorul
descărcat să fie înghețat.

G AVERTISMENT
O baterie descărcată poate îngheţa la tem-
peraturi sub punctul de îngheţ. La pornirea
forţată a autovehiculului sau la încărcarea
bateriei, pot ieşi gaze din baterie. Există un
risc de explozie.
Lăsaţi bateria îngheţată să se dezgheţe
înainte de a o încărca sau de a o porni for-
ţat.

Se recomandă verificarea acumulatorului dez-
ghețat la un atelier de service de specialitate
autorizat.

! Autovehicule cu un motor pe benzină:
evitaţi încercările lungi şi repetate de por-
nire. În caz contrar, carburantul nears ar
putea ar putea deteriora convertorul catali-
tic.

! Încărcaţi bateria integrată numai cu un
încărcător aprobat de Mercedes-Benz.
Acesta aparate permite încărcarea în stare
integrată. În caz contrar se poate avaria sis-
temul electronic al autovehiculului.

! Încărcaţi bateria numai cu ajutorul punctu-
lui de conexiune pentru pornire forţată.

La pornirea asistată și la încărcarea acumula-
torului, respectați următoarele puncte:
Rutilizați numai cabluri de pornire asistată/

încărcare cu o secțiune suficientă și cu
cleme pol.
Rpărțile neizolate ale clemelor pol nu trebuie

să intre în contact cu alte piese metalice,
atât timp cât cablurile de pornire asistată/
încărcare sunt conectate la acumulator/
punctul de asistență pentru pornirea asis-
tată.
Rcablurile de pornire asistată/încărcare nu

pot atinge alte piese, care se pot mișca
atunci când motorul este pornit.
Raveți în permanență grijă ca nici bateria și

nici dumneavoastră să nu fiți încărcați elec-
trostatic.
Revitați obligatoriu focul și sursele de aprin-

dere deschise.
Rnu vă aplecați deasupra acumulatorului.
RLa încărcare: Utilizați numai redresoare

verificate și omologate pentru Mercedes-
Benz și citiți instrucțiunile de exploatare a
redresorului înainte de încărcarea acumula-
torului.

La pornirea asistată, respectați și următoarele
puncte:
Rnu este permis ca autovehiculele să se

atingă.
Rpermiteți pornirea asistată numai de la acu-

mulatoare cu tensiune nominală de 12 V.
Rmotor pe benzină: porniți asistat numai în

cazul unui motor rece și cu instalația de eva-
cuare a gazelor arse răcită.

X Asigurați autovehiculul cu frâna de parcare.
X Cutie de viteze automată: cuplați cutia de

viteze în poziția j.
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X Cutie de viteze manuală: cuplați treapta
ralanti i.

X Asigurați-vă de faptul că aprinderea este
decuplată și toți consumatorii electrici sunt
dezactivați.

X Deschideți capota motorului.

Exemplu pentru autovehicule cu motor OM642

Exemplu pentru autovehicule cu motor OM699
X Rabatați în sus capacul ; contactului plus
= de la punctul terminal pentru pornire
asistată.

X Conectați contactul plus = de pe autovehi-
culul propriu și polul plus al acumulatorului
extern, cu cablul de pornire asistată/
încărcare. În acest context, începeți cu con-
tactul plus = al autovehiculului propriu.

X La pornirea asistată: la autovehiculul de
asistență, lăsați motorul să funcționeze la
turația de ralanti.

X Conectați polul minus al acumulatorului
extern și punctul de masă : de pe autove-
hiculul propriu, cu cablul de pornire asis-
tată/încărcare. Începeți cu acumulatorul
extern.

X La pornirea asistată: porniți motorul auto-
vehiculului propriu.

X La încărcare: porniți procedura de
încărcare.

X La pornirea asistată: lăsați motoarele să
funcționeze câteva minute.

X La pornirea asistată: înainte de deconecta-
rea cablurilor de pornire asistată, activați un
consumator electric al autovehiculului pro-
priu, de ex. încălzirea lunetei.

Dacă s-a încheiat procedura de pornire asis-
tată/încărcare:
X Desprindeți cablul de pornire asistată/

încărcare, mai întâi de la punctul de
masă : și de la polul minus al acumulato-
rului extern, apoi de la contactul plus = și
de la polul plus al acumulatorului extern.
Începeți de fiecare dată de la contactele
autovehiculului propriu.

Informații suplimentare cu privire la pornirea
asistată obțineți de la oricare atelier de service
de specialitate autorizat.

Tractarea şi împingerea autovehicu-
lului în vederea pornirii

Tractarea autovehiculului

G AVERTISMENT
Funcţiile legate de siguranţă sunt restricţio-
nate sau nu sunt disponibile dacă:
Rmotorul nu este în funcţiune.
Rsistemul de frânare sau servodirecţia este

defectă
Rtensiunea de alimentare sau sistemul

electric al autovehiculului este defect.
Dacă autovehiculul este tractat, este nece-
sară o forţă considerabil mai mare pentru a
conduce autovehiculul sau pentru a frâna.
Există un risc de accident.
În astfel de circumstanţe, utilizaţi o bară de
tractare. Asiguraţi-vă că direcţia se mişcă
liber înainte de tractare.

G AVERTISMENT
Dacă blocarea volanului este cuplată, auto-
vehiculul nu mai poate fi manevrat. Există un
risc de accident.
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Cuplaţi întotdeauna contactul când tractaţi
cu o şufă de tractare sau cu o bară de trac-
tare.

Dacă trebuie tractat sau remorcat un autovehi-
cul, greutatea totală a acestuia nu trebuie să
depăşească greutatea totală admisă a autove-
hiculului tractor.

G AVERTISMENT
Dacă autovehiculul de remorcat sau de trac-
tat este mai greu decât greutatea totală
admisă a autovehiculului dumneavoastră, se
poate
Rrupe inelul de remorcare
Rbalansa sau chiar răsturna ansamblul.
Pericol de accident!
Dacă remorcaţi sau tractaţi un alt autovehi-
cul, greutatea acestuia nu va depăşi greuta-
tea totală admisă a autovehiculului dumnea-
voastră.

! Asiguraţi şufa de tractare sau bara de trac-
tare numai la ochiul de tractare sau la cârli-
gul de tractare a remorcii. În caz contrar,
autovehiculul poate fi deteriorat.

! La recuperarea unui autovehicul împotmo-
lit, trageţi drept şi cât mai uniform. Forţele
de tracţiune prea mari pot deteriora autove-
hiculul.

! Demaraţi uşor când tractaţi sau când por-
niţi prin tractare un autovehicul. Dacă pute-
rea de tracţiune este prea ridicată, autovehi-
culul poate suferi deteriorări.

! Puteţi tracta autovehiculul maximum
50km. Nu depăşiţi viteza de tractare de
50 km/h.
În cazul distanţelor de tractare de peste
50 km, întregul autovehicul trebuie să fie
ridicat şi transportat.

Respectaţi valoarea greutăţii totale admise de
pe plăcuţa de identificare a autovehiculului
(Y Pagina 260).

Metode de tractare permise pentru autove-
hicule fără tracţiune integrală sau cu trac-
ţiune integrală dezactivată

Metode de tractare permise pentru autove-
hicule cu tracţiune integrală permanentă

Metode de tractare nepermise pentru auto-
vehicule cu tracţiune integrală permanentă

În cazul unei defecţiuni, Mercedes-Benz vă
recomandă transportarea autovehiculului, în
locul tractării.
Autovehiculele cu cutie de viteze defecte tre-
buie transportate (Y Pagina 244).
Dacă tracţiunea integrală este dezactivată şi
autovehiculul funcţionează la ralanti i, auto-
vehiculele cu cutie de viteze manuală pot fi
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tractate şi cu ambele punţi la podeaua autove-
hiculului.
Cerinţe
RGăsiţi specificaţii cu privire la greutatea

totală admisă a autovehiculului pe plăcuţa
de identificare a autovehiculului
(Y Pagina 260).
RAsiguraţi-vă de faptul că bateria este conec-

tată şi încărcată.

i Autovehicule cu cutie de viteze auto-
mată: în cazul unor defecţiuni la sistemul
electric, cutia de viteze automată poate fi
blocată în poziţia j. Pentru cuplarea în i
alimentaţi cu tensiune reţeaua de bord
(Y Pagina 240) sau anulaţi manual blocarea
manetei selector (Y Pagina 245).
Dacă cutia de viteze automată nu poate fi
adusă în poziţia i, transportaţi autovehicu-
lul (Y Pagina 244).

X Fixaţi dispozitivul de tractare.
X Dezactivaţi protecţia la tractare

(Y Pagina 78).
X Autovehicule cu cutie de viteze auto-

mată: aduceţi cutia de viteze automată în
poziţia i.

X Autovehicule cu cutie de viteze manuală:
cuplaţi treapta ralanti i.

X La tractarea cu puntea din spate suspen-
dată: aduceţi roţile din faţă în poziţie drept
înainte.

X La tractarea cu o punte suspendată: acti-
vaţi alimentarea cu tensiune.

X Eliberaţi frâna de parcare.

Transportarea autovehiculului
Transportul ar trebui efectuat numai de către
firme de tractare.
i Autovehicule cu cutie de viteze auto-

mată: în cazul unor defecţiuni la sistemul
electric, cutia de viteze automată poate fi
blocată în poziţia j. Pentru cuplarea în i
alimentaţi cu tensiune reţeaua de bord
(Y Pagina 240) sau anulaţi manual blocarea
manetei selector (Y Pagina 245).

X Respectaţi indicaţiile cu privire la tractare
(Y Pagina 242).

X Pentru încărcarea autovehiculului, fixaţi dis-
pozitivul de remorcare pe inelul de remor-
care.

X Autovehicule cu cutie de viteze auto-
mată: aduceţi cutia de viteze automată în
poziţia i.

X Autovehicule cu cutie de viteze manuală:
cuplaţi treapta ralanti i.

X Încărcaţi autovehiculul.
X Autovehicule cu cutie de viteze auto-

mată: aduceţi cutia de viteze automată în
poziţia j.

X Autovehicule cu cutie de viteze manuală:
cuplaţi treapta 1 sau treapta marşarier k.

X Asiguraţi autovehiculul împotriva pornirii de
pe loc prin acţionarea frânei de parcare.

X Fixaţi autovehiculul numai prin prindere de
roţi.

X Autovehicule cu tracţiune integrală: asi-
guraţi-vă că puntea faţă şi puntea spate sunt
transportate pe acelaşi mijloc de transport,
de exemplu, în cazul transportului feroviar,
pe acelaşi vagon de marfă.

Inele de tractare

Inelul de remorcare din faţă : se află sub
bara de protecţie, pe partea dreaptă a autove-
hiculului.
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Inelul de remorcare din spate : se află sub
bara de protecţie, pe partea stângă a autovehi-
culului.

Împingerea autovehiculului în vede-
rea pornirii (pornirea motorului în
regim de avarie)

! Nu porniţi prin tractare autovehiculele cu
transmisie automată. În caz contrar, aţi
putea deteriora transmisia automată.

X Respectaţi indicaţiile cu privire la tractare
(Y Pagina 242).

X După caz, lăsaţi să se răcească motorul şi
instalaţia de evacuare a gazelor arse.

X Cuplaţi contactul.
X Cuplaţi treapta 2.
X Eliberaţi frâna de parcare.
X Cu pedala de ambreiaj călcată complet,

împingeţi autovehiculul.
X Eliberaţi treptat pedala de ambreiaj.
X Dacă porneşte motorul, cuplaţi imediat

treapta de ralanti.
X Opriţi în mod corespunzător pentru

desfăşurarea traficului.
X Îndepărtaţi dispozitivul de tractare.
X Solicitaţi verificarea autovehiculului la un

atelier de service de specialitate autorizat.

Deblocare mecanică manetă selector

În cazul unei defecţiuni electrice, blocarea
manetei selector poate fi anulată manual.

X Decuplaţi contactul.
X Trageţi frâna de parcare.
X Ridicaţi capacul : cu atenţie.
X Apăsaţi în orificiu cu o sculă adecvată şi

apăsaţi în acelaşi timp tasta de la maneta
selector.

X Comutaţi maneta selector în poziţia i.

Siguranţe electrice

Indicaţii cu privire la siguranţele
electrice

G AVERTIZARE
Atunci când manipulaţi o siguranţă defectă,
când o şuntaţi sau când o înlocuiţi cu o sigu-
ranţă cu un amperaj superior, pot fi supraso-
licitaţi conductorii electrici. Astfel se poate
ajunge la un incendiu. Există pericol de acci-
dent şi rănire!
Înlocuiţi întotdeauna siguranţele defecte cu
siguranţe specificate noi, de amperaj corect.

! Utilizaţi numai siguranţe care au fost apro-
bate pentru autovehicule Mercedes-Benz şi
care au amperajul corect pentru sistemul
vizat. În caz contrar, componentele sau sis-
temele pot suferi deteriorări.

Siguranţele electrice ale autovehiculului dvs.
servesc la deconectarea circuitelor electrice
defecte. O siguranţă declanşată are ca urmare
deconectarea componentelor următoare şi a
funcţiilor conectate cu acestea.
Siguranţele arse trebuie înlocuite cu siguranţe
de acelaşi tip, care se pot identifica după
culoare şi amperaj. Extrageţi valorile siguranţe-
lor de pe faţa posterioară a capacului cutiei cu
siguranţe.
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Schema de configurare a siguranţelor: pe
faţa posterioară a capacului cutiei cu siguranţe

! Când închideţi capacul, asiguraţi-vă că se
aşază corect pe cutia cu siguranţe. În caz
contrar, umezeala infiltrată sau murdăria ar
putea afecta funcţionarea siguranţelor.

Dacă o siguranţă înlocuită se arde din nou,
cauza trebuie identificată şi remediată într-un
atelier de service de specialitate autorizat.
Înainte de înlocuirea siguranţelor, asiguraţi-vă
de următoarele:
Rautovehiculul este asigurat împotriva rulării

libere.
Rtoţi consumatorii electrici sunt dezactivaţi.
Rcontactul este decuplat.
Siguranţele electrice sunt distribuite în diferite
cutii de siguranţe:
Rcutie de siguranţe în compartimentul motor,

pe partea stângă a autovehiculului
(Y Pagina 246).
Rcutie cu siguranţe în torpedou, pe partea

însoţitorului (Y Pagina 246).

Cutie de siguranţe în compartimen-
tul motorului

Cerinţe
RRespectaţi indicaţiile cu privire la siguran-

ţele electrice (Y Pagina 245).
X Cu o lavetă uscată îndepărtaţi eventuala

umiditate de pe cutia de siguranţe :.
X Apăsaţi pe ştiftul de siguranţă şi îndepărtaţi

capacul siguranţei/siguranţei cablului.
X Înlocuiţi siguranţa arsă.
X Poziţionaţi capacul siguranţei/siguranţei

cablului şi fixaţi-l prin apăsare.

Cutie de siguranţe în compartimen-
tul torpedoului

Cerinţe
RRespectaţi indicaţiile cu privire la siguran-

ţele electrice (Y Pagina 245).
X Deschideţi compartimentul torpedo ;.
X Apăsaţi clapeta compartimentului torpe-

dou : până când pivoţii laterali alunecă în
afară din ghidaj.

X Rabataţi în jos clapeta compartimentului
torpedou.
Cutia de siguranţe se află în spatele clapetei
compartimentului torpedou.

X Înlocuiţi siguranţa arsă.
X Apăsaţi clapeta compartimentului torpedou

până când pivoţii laterali alunecă la loc în
interior.

X Închideţi compartimentul torpedou.
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Dezvoltarea unui zgomot sau com-
portament în trafic neobişnuit

În timpul cursei aveţi grijă la vibraţii, zgomote
şi alte comportamente neobişnuite la mers, de
ex. tragerea într-o parte. Acest lucru poate
indica defecţiuni la roţi sau anvelope. Dacă
suspectaţi un defect al anvelopelor, reduceţi
viteza. Opriţi cât mai curând şi verificaţi roţile
şi anvelopele contra avariilor. Defecţiunile
ascunse ale anvelopelor pot fi de asemenea
cauza acestui comportament neobişnuit la
mers. Dacă nu se observă semne de deterio-
rare, solicitaţi verificarea roţilor şi a anvelope-
lor la un atelier de specialitate, autorizat.

Verificarea periodică a roţilor şi a
anvelopelor

G AVERTISMENT
Pneurile deteriorate pot duce la pierderea
presiunii de umflare a pneurilor. Ca urmare,
aţi putea pierde controlul autovehiculului.
Există un pericol de accident.
Verificaţi cu regularitate dacă există semne
de deteriorare la nivelul pneurilor şi înlocuiţi
imediat pneurile deteriorate.

G AVERTIZARE
În cazul unui profil prea mic al anvelopei,
aderenţa anvelopei scade. Profilul anvelopei
nu mai poate îndepărta apa. Aceasta con-
duce la apariţia pericolului de acvaplanare în
cazul unui carosabil ud, în special la viteze
neadaptate. Pericol de accident!
În cazul unei presiuni prea mari sau prea
mici în anvelope, acestea pot suferi o uzură
neuniformă în diferite porţiuni ale suprafeţei
de rulare a anvelopei. Verificaţi aşadar cu
regularitate adâncimea profilului anvelopei şi
starea suprafeţei de rulare pe întreaga
lăţime la toate anvelopele.
Adâncimea minimă a profilului la
Ranvelope de vară: 3 mm
Ranvelope M+S: 4 mm

Din motive de siguranţă, solicitaţi înlocuirea
anvelopelor înainte de a atinge adâncimea
minimă a profilului specificată.

Efectuaţi în mod regulat următoarele verificări,
la toate roţile, cel puţin o dată pe lună sau
după caz, ca de ex., înainte de o călătorie
lungă sau pe teren accidentat:
RVerificaţi presiunea din anvelope

(Y Pagina 248).
RVerificaţi roţile şi anvelopele cu privire la

deteriorări.
RVerificaţi capacele de ventil.

Ventilele trebuie ocrotite împotriva umezelii
şi a mizeriei cu capace autorizate de către
Mercedes-Benz special pentru autovehiculul
dumneavoastră.
RVerificaţi adâncimea profilului şi suprafaţa

de rulare a anvelopei pe întreaga lăţime.
Adâncimea minimă a profilului la anvelopele
de vară este de 3 mm iar la anvelopele M+S
(anvelope de iarnă) de 4 mm.

Indicaţii cu privire la lanţurile de
zăpadă

G AVERTISMENT
Dacă aţi montat lanţuri de zăpadă pe roţile
din faţă, acestea ar putea zgâria caroseria
autovehiculului sau componentele şasiului.
Astfel, autovehiculul sau pneurile ar putea
suferi deteriorări. Există un pericol de acci-
dent.
Pentru a evita situaţiile periculoase:
Rnu montaţi niciodată lanţuri de zăpadă pe

roţile din faţă
Rmontaţi lanţuri de zăpadă pe roţile din

spate în perechi.

G AVERTIZARE
Dacă vă deplasaţi prea repede cu lanţurile
antiderapante montate, acestea se pot rupe.
Astfel se pot răni alte persoane şi se poate
deteriora autovehiculul. Există pericol de
accident!
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Respectaţi viteza maximă permisă pentru
utilizarea lanţurilor de zăpadă.

Nu depăşiţi viteza maximă admisă de 50 km/h
pentru lanţuri de zăpadă. La funcţionarea cu
lanţuri de zăpadă, respectaţi prevederile legale
din ţara în care vă aflaţi momentan.

! Înainte de montare verificaţi lanţurile de
zăpadă pentru a nu avea defecţiuni. Lanţu-
rile de zăpadă defecte sau uzate se pot rupe
şi avaria următoarele componente:
RRoata
RMontarea roţii
RSuspensia roţii
De aceea utilizaţi numai lanţuri de zăpadă
fără defecţiuni. Respectaţi instrucţiunile de
instalare ale producătorului.

! Vehicule cu roţi din oţel: la montarea
lanţurilor de zăpadă pe roţile din oţel, puteţi
avaria capacele roţilor. Demontaţi capacul
de la roata respectivă înainte de a monta
lanţurile de zăpadă.
RLanţurile de zăpadă sunt permise doar pen-

tru anumite combinaţii roată-anvelopă.
Informaţii cu privire la aceasta primiţi într-un
centru de asistenţă service Mercedes-Benz.
RUtilizaţi din motive de siguranţă doar lanţuri

de zăpadă autorizate de către Mercedes-
Benz sau lanţuri de zăpadă cu aceleaşi stan-
dard al calităţii.
RViteza maximă admisă cu lanţuri de zăpadă

montate este de 50 km/h.

i Pentru plecarea de pe loc puteţi dezactiva
ESP® (Y Pagina 132). Astfel roţile se pot
învârti pe loc şi genera o putere de propulsie
ridicată.

Presiune în anvelope

Indicaţiile cu privire la presiunea din
anvelope

G AVERTISMENT
Pneurile insuficient umflate sau umflate prea
mult comportă următoarele riscuri:
Rpneurile ar putea să explodeze, mai ales

când sarcina şi viteza autovehiculului
cresc.
Rpneurile ar putea să se uzeze excesiv

şi/sau neuniform, ceea ce ar putea afecta
considerabil tracţiunea pneului.
Rcaracteristicile de conducere, precum şi

direcţia şi frânarea, ar putea fi considera-
bil afectate.

Există un risc de accident.
Respectaţi presiunea în pneuri recomandată
şi verificaţi presiunea din toate pneurile,
inclusiv din roata de rezervă:
Rcel puţin o dată la două săptămâni
Rcând sarcina se modifică
Rînainte de a porni într-o călătorie lungă
Rpentru condiţii de funcţionare modificate,

de ex. conducerea off-road
Dacă este necesar, corectaţi presiunea în
pneuri .

Presiunea în anvelope prea scăzută sau prea
ridicată are următoarele efecte:
Rdurata de viaţă a anvelopelor este redusă.
Rsunt favorizate defecţiunile anvelopei.
RComportamentul la rulare şi cu acesta şi

siguranţa la rulare sunt afectate, de ex. prin
acvaplanare.

G AVERTISMENT
Dacă montaţi accesorii necorespunzătoare
pe valvele pneurilor, valvele pneurilor ar
putea fi suprasolicitate şi s-ar putea defecta,
ceea ce poate cauza pierdere de presiune în
pneuri. Datorită structurii lor, monitorizatoa-
rele presiunii în pneuri modernizate
păstrează deschisă valva pneului. Şi aceasta
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poate duce la pierdere de presiune în
pneuri. Există un pericol de accident.
Înfiletaţi la valva pneului numai căpăcele de
valvă standard sau căpăcele de valvă furni-
zate special de Mercedes-Benz pentru auto-
vehiculul dumneavoastră.

G AVERTISMENT
Dacă presiunea în pneuri scade în mod repe-
tat, este posibil ca roata, valva sau pneul să
fie deteriorate. O presiune în pneuri prea
scăzută poate duce la explodarea pneului.
Există un pericol de accident.
RVerificaţi prezenţa de obiecte străine la

nivelul pneului.
RVerificaţi dacă roata pierde aer sau dacă

valva are scăpări.
Dacă nu puteţi remedia problema, contactaţi
un atelier de specialitate autorizat.

G Avertizare
Un pneu fără presiune influenţează puternic
caracteristicile de rulare precum şi compor-
tamentul de conducere şi frânare al vehicu-
lului. Pericol de accidente!
Nu conduceţi cu un pneu depresurizat.
Schimbaţi neîntârziat pneul depresurizat cu
roata de rezervă sau anunţaţi un atelier de
service de specialitate.

! Diferenţa de presiune între pneuri pe ori-
care punte nu trebuie să fie mai mare de
10 kPa (0,1 bari/1,5 psi).

H Notă privind protecţia mediului
Verificaţi cu regularitate presiunea în pneuri,
cel puţin la fiecare 14 zile.

Specificaţii privind presiunea din anvelope
recomandată pentru anvelopele montate pe
autovehiculul dumneavoastră din fabricaţie,
găsiţi pe tabelul cu presiuni în anvelope pe
interiorul clapetei rezervor.
Pentru controlul presiunii anvelopelor utilizaţi
un manometru pentru anvelope. Aspectul exte-
rior al anvelopei nu permite o concluzie asupra
presiunii anvelopei.

Autovehicule cu control presiune anvelope:
puteţi verifica presiunea din anvelope şi prin
intermediul calculatorului de bord
(Y Pagina 250).
Corectaţi presiunea din anvelope doar când
acestea sunt reci. Cerinţe pentru anvelope
reci:
Rautovehiculul a fost parcat pentru cel puţin

trei ore fără a radia soarele pe anvelope.
Rautovehiculul a rulat mai puţin de 1,6 km.
O încălzire a temperaturii din pneuri cu 10 °C
măreşte presiunea din pneuri cu aproximativ
10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi). Ţineţi cont de
aceasta, când trebuie să verificaţi presiunea
anvelopelor calde.
Indicaţii cu privire la regimul cu remorcă
Pentru anvelopele de pe puntea spate este
valabilă exclusiv presiunea din anvelope reco-
mandată pe tabelul cu presiuni în anvelope
pentru o încărcare ridicată.

Tabel cu presiuni în anvelope
Tabelul cu presiuni în anvelope se află în zona
stâlpului B pe partea şoferului.

i Datele din ilustraţie sunt date exemplifica-
toare.

Tabelul cu presiuni în anvelope prezintă presiu-
nea în anvelope recomandată pentru toate
anvelopele autorizate de către fabrică pentru
acest autovehicul. Presiunile în anvelope reco-
mandate sunt valabile pentru anvelopele în
stare rece, în diferite regimuri de exploatare,
cu privire la încărcarea şi/sau viteza autovehi-
culului.
Dacă în faţa valorilor de presiune în anvelope
sunt specificate una sau mai multe dimensiuni
de anvelope, atunci valoarea respectivă a pre-

Presiune în anvelope 249

Ro
ţi 

şi
 a

nv
el

op
e

Z



siunii în anvelope este valabilă numai pentru
aceste dimensiuni de anvelope.
Dacă dimensiunile de anvelope specificate în
faţa valorilor sunt completate cu simbolul
*, valoarea de presiune în anvelope care
urmează indică presiuni alternative în anve-
lope. Aceste presiuni în anvelope pot
îmbunătăţi confortul la rulare al autovehiculu-
lui dumneavoastră. Consumul de combustibil
poate creşte uşor într-un astfel de caz.
Stările de încărcare „încărcat parţial“ sau
„încărcat complet“ sunt specificate în tabel
prin intermediul unui număr diferit de per-
soane şi bagaje. Numărul efectiv de locuri pe
scaune poate diferi.
Respectaţi obligatoriu şi următoarele teme
suplimentare:
RIndicaţiile cu privire la presiunea din anve-

lope (Y Pagina 248)

Controlul presiunii în anvelope

Funcţionarea sistemului de control al
presiunii în anvelope
Cu ajutorul senzorilor de presiune în anvelope,
sistemul controlează presiunea în anvelopele
montate pe autovehicul.
Noii senzori de presiune în anvelope, de ex., în
roţile de iarnă, se iniţializează automat la
prima deplasare.
Presiunea în anvelope se afişează pe display-ul
multifuncţional (Y Pagina 149).
În cazul unei pierderi de presiune evidente sau
în cazul temperaturii în exces a anvelopelor, se
emite o avertizare:
Rprin intermediul mesajelor display

(Y Pagina 284)
Rprin intermediul lămpii de avertizare h

de pe display-ul panoului de instrumente
(Y Pagina 301)

Şoferul răspunde pentru reglarea presiunii cu
anvelopele reci la valorile recomandate pentru
condiţiile de exploatare. Reglaţi presiunea în
anvelope, cu anvelopele reci, cu ajutorul unui
dispozitiv de verificare a presiunii în anvelope.
După ce aţi modificat presiunea în anvelope,
controlul presiunii în anvelope nu actualizează
automat valorile de referinţă. Actualizaţi
manual valorile de referinţă, prin repornirea

controlului presiunii în anvelope
(Y Pagina 251).
Limite de sistem
Controlul presiunii în anvelope nu emite o
avertizare:
Rîn cazul presiunii în anvelope reglate inco-

rect
Rîn cazul pierderii bruşte a presiunii, care

este declanşată, de ex., din cauza unui corp
străin care pătrunde în anvelopă
Rîn cazul perturbaţiei din cauza unei alte

surse radio
Rla roata de avarie sau de rezervă
Respectaţi obligatoriu şi următoarele teme
suplimentare:
RIndicaţiile cu privire la presiunea din anve-

lope (Y Pagina 248)

Verificarea presiunii în anvelope cu
sistemul de control al presiunii în
anvelope
Cerinţe
RContactul este cuplat.
Calculatorul de bord:
X+ Service (Service (Service)) *
Tyre pressure (Tyre pressure (Presiune în
anvelope))
Apare una dintre următoarele indicaţii:
Rpresiunea curentă în fiecare anvelopă
RTyre pressures will be displayed 
after a few minutes of driving
(Tyre pressures will be displayed after a
few minutes of driving (Presiunile din
anvelope vor fi afişate după câteva minute
de rulare)) 
RTyre pressure monitor active (Tyre

pressure monitor active (Control presiune
în anvelope activ)): procesul de iniţializare
a sistemului nu este încă încheiat. Presiu-
nile din anvelope sunt deja monitorizate.

X Comparaţi presiunea din anvelope cu presiu-
nea din anvelope recomandată pentru regi-
mul curent de funcţionare (Y Pagina 249). În
acest context respectaţi indicaţiile cu privire
la temperatura anvelopelor (Y Pagina 248).

i Valorile afişate pe display-ul multifuncţio-
nal pot diferi faţă cele ale dispozitivului de
verificare a presiunii în anvelope, deoarece
acestea se referă la nivelul mării. În locaţiile
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aflate la înălţime mai mare, manometrele
indică o presiune în anvelope mai mare
decât display-ul multifuncţional. În acest
caz, nu reduceţi presiunea în anvelope.

Respectaţi obligatoriu şi următoarele teme
suplimentare:
RIndicaţiile cu privire la presiunea din anve-

lope (Y Pagina 248)

Repornirea sistemului de control al
presiunii în anvelope
Cerinţe
RPresiunea în anvelope recomandată este

reglată corect în toate cele patru roţi, pentru
regimul de exploatare respectiv
(Y Pagina 248).

Porniţi din nou controlul presiunii în anvelope
în următoarele situaţii:
Rpresiune în anvelope modificată
Rroţi sau anvelope înlocuite sau nou montate.

i Roata de urgenţă şi roata de rezervă nu
prezintă senzor pentru presiunea în anve-
lope. Controlul presiunii în anvelope trebuie
executat manual cu un manometru adecvat.

Calculatorul de bord:
X+Service (Service (Service)) *
Tyre pressure (Tyre pressure (Presiune în
anvelope))

X Apăsaţi tasta :.
Display-ul multifuncţional afişează mesajul
Use current pressures as new refe‐
rence values (Use current pressures as
new reference values (Utilizaţi presiunile
curente ca valori noi de referinţă)).

X Cu tasta a, confirmaţi repornirea.
Se şterg mesajele de avertizare curente şi
se stinge lampa de avertizare galbenă h.
După câteva minute de deplasare, sistemul
verifică dacă presiunile curente se înca-
drează în domeniul prescris. Ulterior valorile
curente ale presiunii în anvelope se preiau şi
se supraveghează drept valori de referinţă
noi.

Respectaţi obligatoriu şi următoarele teme
suplimentare:
RIndicaţiile cu privire la presiunea din anve-

lope (Y Pagina 248)

Autorizarea radio a sistemului de control al presiunii în anvelope

Ţara Declaraţie de conformitate

Uniunea Europeană
Turcia

Hereby, PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD. decla-
res that the radio equipment type PMV-CA74
is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of confor-
mity is available at the following internet
adress:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/
products/car/tpms/doc/

Uniunea Europeană
Turcia

Hereby, ALPS ELECTRIC CO., LTD. declares
that the radio equipment type TWD1G791 is
in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of confor-
mity is available at the following internet
adress:
http://www.alps.com/products/
common/pdf/Tuner/TWD1G791.pdf

Maroc AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d' agrément: MR117799 ANRT 2016
Date d' agrément: 28/04/2016
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Ţara Declaraţie de conformitate

Mexico MEX:RCPPAPM16-0467

Oman OMAN - TRA
R/3114/16
D080134o

Rusia

 

Africa de Sud

TA-2017/662
APPROVED

Ucraina

 

Emiratele Arabe Unite TRA REGISTERED No:
ER45219/16
DEALER No:
DA0063612/11

Roată rezervă şi roată avarie

Indicaţii cu privire la roată rezervă şi
roată de avarie

G AVERTISMENT
Dimensiunile roţii/pneului şi tipul de pneu al
roţii de rezervă/roţii de rezervă de uz tem-
porar şi roata care trebuie înlocuită ar putea
să difere. Montarea unei roţi de rezervă/roţi
de rezervă de uz temporar ar putea afecta
grav caracteristicile de conducere. Există un
pericol de accident.

Pentru a preveni situaţiile periculoase:
RAdaptaţi-vă stilul de conducere în mod

corespunzător şi conduceţi cu atenţie.
RNu montaţi niciodată mai mult de o roată

de rezervă/roată de rezervă de uz tempo-
rar dacă dimensiunile sunt diferite de cele
ale roţii care este înlocuită.
RUtilizaţi numai pentru scurt timp o roată

de rezervă/roată de rezervă de uz tempo-
rar dacă dimensiunile sunt diferite de cele
ale roţii care este înlocuită.
RNu dezactivaţi ESP®.
RSolicitaţi înlocuirea roţii de rezervă/roţii

de rezervă de uz temporar în discuţie la
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cel mai apropiat atelier de specialitate
autorizat. Asiguraţi-vă că dimensiunile
roţii/pneului şi tipul de pneu sunt corecte.

Verificaţi presiunea în anvelope a roţii de ava-
rie sau a celei de rezervă montate cu un mano-
metru adecvat. Găsiţi valoarea cea mai ridicată
a presiunii anvelopelor de pe panoul de indi-
care, de la stâlpul B al autovehiculului, pentru
roata de avarie sau roata de rezervă
(Y Pagina 249). După caz, adaptaţi presiunea.
Înlocuiţi roata de avarie sau roata de rezervă
cel târziu după şase ani, indiferent de gradul
de uzură.
Viteza maximă admisă cu roata de avarie sau
roata de rezervă montată este de 80 km/h.
Nu montaţi lanţuri de zăpadă pe roata de ava-
rie sau cea de rezervă.
Autovehicule cu controlul presiunii în anve-
lope: la roata de avarie sau cea de rezervă
montată nu funcţionează controlul presiunii în
anvelope, deoarece nu există niciun senzor
pentru presiunea în anvelope. Efectuaţi din
nou controlul presiunii în anvelope după ce
roata de avarie sau cea de rezervă a fost înlo-
cuită cu o nouă roată.
Senzorii pentru presiunea în anvelope pentru
roata de avaria sau cea de rezervă pot fi echi-
paţi ulterior.
Când este montată roata de avarie sau cea de
rezervă, timp de câteva minute mai poate fi
afişată presiunea anvelopei roţii scoase.
Respectaţi obligatoriu şi următoarele teme
suplimentare:
RIndicaţiile cu privire la presiunea din anve-

lope (Y Pagina 248)
RTabel cu presiuni în anvelope (Y Pagina 249)

Demontare şi montare roată rezervă
şi roată avarie

Roata de rezervă ; se găseşte sub autovehi-
cul. Orificiul pentru ridicătorul de roată de
rezervă : se află deasupra plăcuţei cu
numărul de înmatriculare.

Demontarea roţii de rezervă
X Respectaţi indicaţiile cu privire la montarea

anvelopelor (Y Pagina 254)
X Cu o sculă adecvată, scoateţi cu atenţie

capacul de pe orificiul pentru ridicătorul de
roată de rezervă ;.

X Asamblaţi scula suplimentară :.
X Introduceţi capătul în T al sculei suplimen-

tare : în poziţie înclinată prin orificiu ;
până în ghidajul troliului.

X Introduceţi orificiul pătrat din cheia de roată
= pe scula suplimentară :.

X Rotiţi cheia de roată =, în sensul
săgeţii ?, până când se percepe o rezis-
tenţă sau până când ulterior se supraroteşte
cuplajul glisant al troliului.
Roata de rezervă este coborâtă.
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X Scoateţi anvelopa ; pe sub autovehicul şi
îndepărtaţi lanţul de susţinere :.

X Ridicaţi la loc lanţul de susţinere sau mon-
taţi roata defectă în locul roţii de rezervă,
sub autovehicul (Y Pagina 253).

Montarea roţii de rezervă
X Asamblaţi scula suplimentară.
X Introduceţi capătul în T al sculei suplimen-

tare : în poziţie înclinată prin orificiu ;
până în ghidajul troliului.

X Aşezaţi roata pe sol.
X Fixaţi lanţul de susţinere pe roată.
X Împingeţi puţin roata sub autovehicul.
X Introduceţi orificiul pătrat din cheia de roată
= pe scula suplimentară :.

X Rotiţi cheia de roată =, în sensul
săgeţii ?, şi trageţi în sus roata în poziţie
orizontală, până când se percepe o rezis-
tenţă sau până când ulterior se supraroteşte
cuplajul glisant al troliului.
Roata este fixată sub autovehicul.
Dacă roata nu este tensionată în poziţie ori-
zontală, coborâţi şi trageţi din nou în sus
roata.

X Montaţi la loc capacul pe orificiul pentru
ridicătorul de roată de rezervă ;.

Înlocuirea roţii

Indicaţii cu privire la selectarea,
montarea şi înlocuirea anvelopelor

Puteţi consulta informaţii cu privire la combi-
naţiile roată-anvelopă la un centru de asistenţă
service Mercedes-Benz.

G AVERTISMENT
Dacă montaţi roţi sau anvelope cu dimen-
siuni greşite, pot fi deteriorate frânele de
operare sau componentele suspensiei roţi-
lor. Există pericol de accident!
Înlocuiţi întotdeauna roţile şi anvelopele cu
altele, având specificaţiile piesei originale.
În cazul roţilor respectaţi
RDenumire
RTip
În cazul anvelopelor respectaţi
RDenumirea
RProducător
RTip

G AVERTIZARE
Depăşirea capacităţii de încărcare a pneului
sau a indicelui de viteză poate duce la dete-
rioararea şi explozia pneului. Pericol de acci-
dente!
Utilizaţi de aceea numai pneuri de tipul şi cu
dimensiunile omologate pentru autovehicu-
lul dumneavoastră. Respectaţi capacitatea
de încărcare şi indicele de viteză necesare
pentru autovehiculul dumneavoastră.

! Din raţiuni de siguranţă, Mercedes-Benz vă
recomandă să utilizaţi doar pneuri, roţi şi
accesorii care au fost aprobate de Merce-
des-Benz special pentru vehiculul dvs..
Aceste pneuri sunt realizate special pentru
sistemele de siguranţă la rulare, ca de ex.
ABS sau ESP®.
Utilizaţi doar pneuri, roţi şi accesorii care au
fost testate şi aprobate de Mercedes-Benz.
În caz contrar, anumite caracteristici, ca de
ex. comportamentul la rulare, zgomotul,
consumul etc. se pot modifica nedorit.
Suplimentar, alte dimensiuni ale pneurilor
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pot duce la rigidizarea pneurilor pe caroserie
şi componentele punţii în cazul solicitării.
Urmarea poate fi o avariere a pneului sau a
vehiculului.
Mercedes-Benz nu răspunde pentru defec-
ţiunile apărute în urma utilizării altor pneuri,
roţi şi accesorii decât cele care au fost tes-
tate şi aprobate.
Informaţiile privind anvelopele, roţile şi com-
binaţiile permise se pot găsi într-un atelier
de service de specialitate autorizat.

! Pneurile reşapate nu sunt nici testate, nici
recomandate de Mercedes-Benz, deoarece
deteriorările anterioare nu pot fi întotdeauna
detectate în cazul pneurilor reşapate. Drept
urmare, Mercedes-Benz nu poate garanta
siguranţa autovehiculului dacă se montează
pneuri reşapate. Nu montaţi pneuri deja uti-
lizate dacă nu deţineţi informaţii privind utili-
zarea lor anterioară.

! Roţi mari: cu cât lăţimea secţiunii unei
anumite mărimi de roată este mai scăzută,
cu atât scade şi confortul la rulare pe supra-
feţe de drum de calitate slabă. Confortul la
rulare şi confortul oferit de suspensie sunt
reduse, iar riscul de deteriorare a roţilor şi
pneurilor în urma conducerii peste obsta-
cole creşte.

! La autovehiculele prevăzute cu monitoriza-
tor al presiunii în pneuri, componentele elec-
tronice se află în roată.
Nu trebuie să interveniţi cu sculele de mon-
tare a pneurilor în zona valvei, deoarece ast-
fel puteţi deteriora componentele electro-
nice.
Solicitaţi schimbarea pneurilor numai la un
atelier de specialitate autorizat.

Accesoriile care nu sunt omologate de către
Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumnea-
voastră sau care nu se utilizează cores-
punzător pot afecta siguranţa de rulare.
Informaţi-vă înaintea achiziţionării şi utilizării
accesoriilor neomologate la un atelier de ser-
vice de specialitate autorizat cu privire la:
Rutilitate
Rprevederile legale
Rrecomandările din fabrică

La alegerea, montarea şi înlocuirea anvelope-
lor, respectaţi următoarele:
Rprescripţiile de omologare specifice ţării res-

pective pentru anvelope care stabilesc un
anumit tip de anvelope pentru autovehiculul
dumneavoastră.
în plus, pentru anumite regiuni şi zone de
utilizare este posibil să se recomande utili-
zarea unui anumit tip de anvelope.
RUtilizaţi numai anvelope şi roţi de acelaşi tip

constructiv, de aceeaşi configuraţie (anve-
lope de vară, anvelope de iarnă) şi de la ace-
laşi producător.
RMontaţi pe o punte numai roţi de aceeaşi

mărime (stânga şi dreapta).
Numai în cazul unei pene se poate face abs-
tracţie de la acest caz la rularea până la ate-
lierul de service de specialitate.
RMontaţi pe roţi numai anvelope care se

potrivesc.
RNu efectuaţi lucrări ulterioare la instalaţia de

frânare, roţi şi anvelope.
Utilizarea şaibelor de echilibrare şi a discuri-
lor de protecţie împotriva prafului de frână
nu este permisă şi duce la anularea omo-
logării.
RAutovehicule cu controlul presiunii în 

anvelope: toate roţile montate trebuie să
fie dotate cu senzori funcţionali pentru con-
trolul presiunii în anvelope.
Excepţie: roată de avarie şi de rezervă.
RLa temperaturi sub 7 °C, utilizaţi pe toate

roţile anvelope de iarnă sau anvelope all-
season, cu marcajul M+S.
În condiţii de iarnă, anvelopele de iarnă cu
simbolul suplimentar al fulgului de zăpadă
i, pe lângă marcajul M+S, oferă cea mai
bună aderenţă.
RÎn cazul anvelopelor M+S, utilizaţi numai

anvelope cu acelaşi profil.
RRespectaţi viteza maximă admisă a anvelo-

pelor M+S montate.
Dacă aceasta este mai mică decât cea a
autovehiculului, în câmpul vizual al şoferului
trebuie făcută referire la acest fapt.
RRodaţi anvelopele noi pe parcursul primilor

100 km cu viteză moderată.
RÎnlocuiţi anvelopele cel târziu după şase ani,

indiferent de uzura lor.
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Pentru informaţii suplimentare cu privire la roţi
şi anvelope, adresaţi-vă unui atelier de service
de specialitate autorizat.
Respectaţi obligatoriu şi următoarele teme
suplimentare:
RIndicaţiile cu privire la presiunea din anve-

lope (Y Pagina 248)
RTabel cu presiuni în anvelope (Y Pagina 249)
RIndicaţii cu privire la roata de rezervă

(Y Pagina 252)
La utilizarea anvelopelor sport respectaţi
următoarele:

G AVERTISMENT
Din cauza profilului special al pneului, în
combinaţie cu amestecul optim de pneuri,
există pericol sporit de alunecare şi acvapla-
nare pe carosabil umed sau ud. În plus, ade-
renţa pneurilor scade semnificativ la tempe-
raturi exterioare scăzute şi la temperaturi de
exploatare a pneurilor scăzute. Există un risc
de accident.
Activaţi ESP® şi adaptaţi-vă modul de condu-
cere. La temperaturi exterioare sub 10 †
utilizaţi pneuri M+S.

Indicaţii cu privire la schimbare roţi-
lor

G AVERTISMENT
Dacă, în cazul dimensiunilor diferite ale roţi-
lor sau ale anvelopelor, permutaţi roţile faţă
cu roţile spate, pot fi afectate puternic
caracteristicile de deplasare. În plus, pot fi
deteriorate frânele de pe roţi sau componen-
tele suspensiei roţilor. Există pericol de acci-
dent!
Permutaţi roţile faţă cu roţile spate numai
dacă roţile şi anvelopele dispun de dimen-
siuni identice.

Dacă în cazul dimensiunilor diferite ale roţilor
sau anvelopelor schimbaţi roţile din faţă cu
cele din spate, puteţi pierde permisiunea de
operare.

Roţile faţă şi spate se uzează diferit:
RRoţile din faţă mai tare la umărul anvelope-

lor
RRoţile din spate mai tare la mijlocul anvelo-

pei
În cazul vehiculelor cu aceeaşi dimensiune a
roţii, înlocuiţi roţile la fiecare 5000 km până la
10000 km. Menţineţi direcţia de fugă a roţilor.
La aceasta ţineţi cont de instrucţiuni şi de indi-
caţiile de siguranţă privind schimbarea roţilor.

Indicaţii cu privire la depozitarea
roţilor

Respectaţi următoarele indicaţii pentru depozi-
tarea roţilor:
RDepozitaţi roţile demontate la răcoare,

uscate şi pe cât posibil în întuneric.
RProtejaţi anvelopele împotriva uleiului, vase-

linei şi a combustibilului.

Privire de ansamblu asupra sculelor
pentru înlocuirea roţii

Privit din punctul de vedere al variantelor spe-
cifice ţării, autovehiculele fără roată de rezervă
nu sunt dotate cu sculă pentru înlocuirea roţii.
Informaţi-vă la un atelier de service de specia-
litate autorizat despre ce scule pentru înlocui-
rea roţii sunt necesare şi omologate pentru
autovehiculul dumneavoastră.
Sculele necesare pentru înlocuirea roţii pot fi,
de ex.:
Rcricul
Rcala de roată
Rcheia de roată.

i Cricul are o greutate de aproximativ
3,2 kg.
Găsiţi sarcina portantă maximă a cricului pe
eticheta autocolantă de pe cric.
Cricul nu necesită întreţinere. În cazul unei
anomalii în funcţionare, adresaţi-vă unui ate-
lier de service de specialitate autorizat.

Sculele pentru înlocuirea roţii se găsesc în
compartimentul de depozitare de sub ban-
cheta din spate.
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Pregătirea autovehiculului pentru
înlocuirea roţii

Cerinţe
REste disponibilă scula necesară pentru înlo-

cuirea roţii. Dacă autovehiculul dumnea-
voastră nu este dotat cu scula pentru înlo-
cuirea roţii, informaţi-vă la un atelier de ser-
vice de specialitate autorizat, cu privire la
scula adecvată.
RAutovehiculul nu este în rampă sau în pantă.
RAutovehiculul staţionează pe o suprafaţă

fixă, aderentă şi plană.
X Acţionaţi frâna de parcare.
X Aduceţi roţile din faţă în poziţia drept

înainte.
X Autovehicule cu cutie de viteze manuală:

cuplaţi treapta 1 sau treapta de marşarier
k.

X Autovehicule cu cutie de viteze auto-
mată: aduceţi cutia de viteze în poziţia j.

X Opriţi motorul.
X Asiguraţi-vă de faptul că nu se poate porni

motorul.
X Poziţionaţi pene sau alte obiecte adecvate în

faţa şi în spatele roţii care este poziţionată
pe diagonală faţă de roata care urmează a fi
înlocuită.

X Dacă este necesar, scoateţi capacele de
roată.

X Ridicaţi autovehiculul (Y Pagina 257).

Ridicarea autovehiculului în vederea
înlocuirii roţii

Cerinţe
RNu sunt persoane în autovehicul.
RAutovehiculul este pregătit pentru o înlo-

cuire a roţii (Y Pagina 257).
Indicaţii importante cu privire la utilizarea cri-
cului:
RPentru ridicarea autovehiculului, utilizaţi

numai cricul specific autovehiculului, verifi-
cat şi omologat de către Mercedes-Benz.
RCricul este adecvat numai pentru ridicarea

pe termen limitat a autovehiculului şi nu
pentru lucrări de întreţinere sub autovehicul.
RSuprafaţa de staţionare a cricului trebuie să

fie plană, stabilă şi nealunecoasă. Dacă este

necesar, utilizaţi o bază de dimensiuni mari,
plată, cu capacitate portantă, aderentă.
RPiciorul cricului trebuie să fie în poziţie verti-

cală, sub punctul de susţinere a cricului.

Reguli de comportament în cazul autovehiculu-
lui ridicat:
Rnu ţineţi palmele şi picioarele sub autovehi-

cul.
Rnu vă culcaţi sub autovehicul.
Rnu porniţi motorul şi nu eliberaţi frâna de

parcare.
Rnu deschideţi sau nu închideţi uşile.

X La roata care urmează a fi înlocuită, slăbiţi
cu aproximativ o rotaţie piuliţele de roată,
cu cheia de roţi :. Nu deşurubaţi piuliţele
de roată.
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: Punct de susţinere cric pentru puntea
spate

; Punct de susţinere cric pentru puntea faţă
Montaţi cricul exclusiv la suportul cores-
punzător de la autovehicul.

G AVERTISMENT
Dacă nu aşezaţi corect cricul la punctul
adecvat de ridicare cu cricul al autovehiculu-
lui, cricul se poate răsturna cu autovehiculul
ridicat. Există un risc de accident.
Aşezaţi cricul doar la punctul adecvat de
ridicare cu cricul al autovehiculului. Baza cri-
cului trebuie să fie poziţionată vertical,
direct sub punctul de ridicare cu cricul al
autovehiculului.

G AVERTIZARE
În rampă şi în pantă cricul se poate răsturna
cu vehiculul ridicat. Există pericol de acci-
dentare!
nu schimbaţi niciodată o roată în pantă sau
în rampă. Solicitaţi ajutorul unui atelier de
service de specialitate.

! Poziţionaţi cricul exclusiv în punctele de
aplicare adecvate acestui scop. În caz con-
trar, puteţi deteriora autovehiculul.

X Montaţi cricul ; la punctul de susţinere a
cricului = sau ?.

X Introduceţi scula suplimentară : în cric ;
şi învârtiţi de tijă până când cricul este aşe-
zat complet în punctul de susţinere a cricu-
lui = sau ? talpa cricului este în contact
uniform cu solul.

i Scula suplimentară este formată din mai
multe elemente, care trebuie cuplate între
ele în funcţie de situaţia de utilizare.

X Învârtiţi de scula suplimentară :, până
când anvelopele sunt la o distanţă de maxi-
mum 3 cm faţă de sol.

X Desprindeţi şi scoateţi roata
(Y Pagina 258).

Demontarea unei roţi
Cerinţe
RAutovehiculul este ridicat (Y Pagina 257).
La înlocuirea roţii, evitaţi orice fel de interven-
ţie forţată asupra discurilor de frână, deoarece
acestea pot duce la afectarea confortului la
frânare.

! Nu aşezaţi şuruburile în nisip sau pe supra-
feţe murdare. În caz contrar, filetul şuruburi-
lor roţilor şi butucul roţii ar putea fi deterio-
rate în timpul înşurubării.

X Deşurubaţi piuliţele de roată.
X Scoateţi roata.
X Montaţi roata nouă (Y Pagina 258).

Montarea unei roţi noi
Cerinţe
RRoata este scoasă (Y Pagina 258).
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G AVERTISMENT
Şuruburile de roată lubrifiate sau gresate
sau şuruburile de roată/filetele butucului
deteriorate pot face ca şuruburile de roată
să se slăbească. Ca urmare, aţi putea pierde
o roată în timp ce conduceţi. Există un peri-
col de accident.
Nu ungeţi niciodată cu ulei sau unsoare
şuruburile de roată. În caz de deteriorare a
filetelor, luaţi legătura imediat cu un atelier
de specialitate autorizat. Înlocuiţi/reînnoiţi
şuruburile de roată sau filetele butucului
deteriorate. Nu continuaţi să conduceţi.

X Respectaţi indicaţiile cu privire la selectarea
anvelopelor (Y Pagina 254).

În cazul anvelopelor cu direcţie de rulare pre-
scrisă, o săgeată pe peretele lateral al anvelo-
pei marchează direcţia de rulare a anvelopei.
La montaj, respectaţi direcţia de rulare.
X Împingeţi şi presaţi pe butucul de roată

roata care urmează a fi montată.

G AVERTISMENT
Dacă strângeţi şuruburile de roată sau piuli-
ţele de roată când autovehiculul este ridicat,
cricul s-ar putea răsturna. Există un risc de
accident.
Strângeţi şuruburile de roată sau piuliţele de
roată numai când autovehiculul este pe sol.

Respectaţi în mod obligatoriu instrucţiunile şi
informaţiile privind siguranţa referitoare la
„Înlocuirea roţii“ (Y Pagina 257).
X Din motive de siguranţă, utilizaţi numai piuli-

ţele de roată omologate pentru Mercedes-
Benz şi pentru roata respectivă.

X Înfiletaţi piuliţele de roată şi strângeţi-le
uşor.

X Coborâţi autovehiculul (Y Pagina 259).

Coborârea autovehiculului după înlo-
cuirea roţii

Cerinţe
RRoata nouă este montată (Y Pagina 258).
X Coborârea autovehiculului: învârtiţi de tija

cricului, până când roţile sunt pe sol.

X Strângeţi în cruce, uniform, piuliţele de
roată, în succesiunea specificată, : până la
B.
Cuplu de strângere prescris pentru roţi 
din oţel şi aliaj uşor: 133 Nm.

G AVERTIZARE
Dacă şuruburile sau piuliţele de la roată nu
sunt înşurubate cu ajutorul cuplului de
strângere prescris, roţile se pot desprinde.
Există risc de accident!
Asiguraţi-vă că şuruburile sau piuliţele de la
roată sunt înşurubate cu ajutorul cuplului de
strângere prescris.
Dacă nu sunteţi sigur, nu mişcaţi autovehi-
culul. Notificaţi un atelier de service de spe-
cialitate autorizat şi solicitaţi neîntârziat veri-
ficarea cuplului de strângere.

X Verificaţi presiunea anvelopei noii roţi mon-
tate şi adaptaţi-o dacă este cazul.

X Autovehicule cu controlul presiunii în 
anvelope: porniţi din nou controlul presiunii
în anvelope (Y Pagina 251).
Excepţie: roata nouă este o roată de avarie
sau de rezervă.

Respectaţi obligatoriu şi următoarele teme
suplimentare:
RIndicaţii cu privire la presiunea în anvelope

(Y Pagina 248).
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Informaţii cu privire la date tehnice

Datele tehnice au fost stabilite în conformitate
cu Directivele UE. Datele numite sunt valabile
pentru autovehiculele cu echipare standard.
Puteţi obţine informaţii suplimentare de la ori-
care Centru de service Mercedes-Benz.
Numai pentru anumite ţări: puteţi găsi
datele specifice autovehiculului în documen-
tele COC (CERTIFICATE OF CONFORMITY).
Aceste documente le primiţi la livrarea autove-
hiculului.

Plăcuţa de identificare a autovehicu-
lului, VIN şi seria motorului

Plăcuţa de identificare a autovehiculului se află
în zona stâlpului A pe partea dreaptă a autove-
hiculului.

Datele din ilustraţie sunt date exemplifica-
toare. (doar pentru anumite ţări)

: Producătorul autovehiculului
; Numărul omologării CE (numai anumite

ţări)
= Greutate totală admisă (kg)
? Sarcină admisă pe puntea din faţă (kg)
A cod de bare

B VIN (serie de şasiu)
C Producătorul autovehiculului
D Sarcină admisă pe puntea din spate (kg)
E Greutatea totală admisă a ansamblului de

autovehicule (kg) (numai anumite ţări)

Seria VIN este indicată pe plăcuţa de identifi-
care a autovehiculului . Seria VIN este montată
şi în zona parbrizului : ştanţată sub uşă pe
şasiu; pe partea dreaptă a autovehiculului.
Seria motorului este ştanţată pe carterul
motorului.
Informaţii suplimentare obţineţi în oricare ate-
lier de service de specialitate autorizat.

Sistem electronic autovehicul

Indicaţii cu privire la intervenţii la
sistemul electronic al motorului

! Efectuaţi întreţinerea electronicii motorului
şi a componentelor aferente, cum ar fi
unităţile de comandă, senzorii, servo-ele-
mentele sau cablurile electrice numai la un
atelier de specialitate autorizat. În caz con-
trar componentele autovehiculului se pot
uza mai repede şi se poate anula certificatul
de înmatriculare a autovehiculului.
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Indicaţii cu privire la montarea apa-
ratelor de emisie-recepţie

G AVERTIZARE
Dacă aparatele de emisie-recepţie cu unde
radio se manipulează sau se dotează ulterior
în mod neconform, radiaţia lor electromag-
netică poate perturba sistemul electronic al
autovehiculului. Astfel puteţi periclita sigu-
ranţa în exploatare a autovehiculului. Există
risc de accident!
Efectuaţi lucrările la aparatele electrice şi
electronice întotdeauna la un atelier de spe-
cialitate, autorizat.

G AVERTIZARE
Dacă exploataţi neconform în autovehicul
aparate de emisie-recepţie cu unde radio,
radiaţia lor electromagnetică poate perturba
sistemul electronic al autovehiculului, de
ex., dacă
Raparatul de emisie-recepţie cu unde radio

nu este conectat la o antenă exterioară
Rantena exterioară este montată greşit sau

nu are reflexie redusă
Astfel puteţi periclita siguranţa în exploatare
a autovehiculului. Există risc de accident!
Montaţi antena exterioară cu reflexie redusă
la un atelier de specialitate, autorizat. La
exploatarea în autovehicul, conectaţi apara-
tele de emisie-recepţie cu unde radio întot-
deauna la antena exterioară cu reflexie
redusă.

! Dacă nu se respectă premisele de insta-
lare şi de utilizare pentru aparatele de emi-
sie-recepţie, se poate anula talonul autove-
hiculului.
Respectaţi mai ales următoarele premise:
Rutilizarea exclusivă a benzilor de frecvenţă

omologate
Rrespectarea puterilor maxime de emisie a

acestor benzi de frecvenţă
Rutilizarea exclusivă a poziţiilor de antenă

autorizate
Pe aripile din spate, montarea antenei se reco-
mandă înspre axul central al străzii.

Pentru montarea ulterioară a emiţătoarelor RF,
aplicaţi Directiva tehnică ISO/TS 21609 (Road
Vehicles - EMC guidelines for installation of
aftermarket radio frequency transmitting
equipment). Respectaţi reglementările legale
pentru piesele demontabile.
Dacă autovehiculul dumneavoastră este dotat
cu preechipare radio, utilizaţi conexiunea de
alimentare cu tensiune şi conexiunea pentru
antenă prevăzute în preechipare. La montare
respectaţi obligatoriu ghidarea suplimentară
pusă la dispoziţie de producător.
Puterile maxime de emisie (PEAK) la baza
antenei nu trebuie să depăşească valorile din
următorul tabel:
Bandă de frecvenţă şi putere maximă de emi-
sie:

Domeniu de frec-
venţă

Putere maximă de
emisie (PEAK)

Unde scurte (f <
50MHZ)

100 W

Bandă de 4 m
74 - 88 MHz

30 W

Bandă de 2 m
144 - 174 MHz

50 W

Sistem radio cu
resurse partajate/
Tetra
380 - 460 MHz

35 W

Bandă de 70 cm
400 - 460 MHz

35 W

Telefoane mobile
(2G/3G/4G)

10 W

În autovehicul se pot utiliza fără restricţii:
Remiţătoare RF cu o putere maximă de emi-

sie de până la 100 mW
Remiţătoare RF cu frecvenţe de emisie în

banda de frecvenţă 380 – 410 MHz o putere
maximă de emisie de până la 2 W (sistem
radio cu resurse partajate/ Tetra)
Rtelefoane mobile (2G/3G/4G)
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Pentru următoarele benzi de frecvenţă nu
există nicio restricţie cu privire la poziţia ante-
nei în afara autovehiculului:
RSistem radio cu resurse partajate/Tetra
RBandă de 70 cm
R2G/3G/4G

Fluide de lucru

Indicaţii cu privire la fluidele de
lucru

G AVERTISMENT
Produsul de service poate fi toxic şi
dăunător sănătăţii. Există un risc de acci-
dent.
Respectaţi instrucţiunile privind recipientul
original când utilizaţi, depozitaţi şi eliminaţi
produsele de service. Depozitaţi întotdeauna
produsele de service în recipientul original
sigilat. Nu lăsaţi niciodată produsele de ser-
vice la îndemâna copiilor.

H Indicaţie privind mediul ambiant
Scoateţi din uz deşeurile şi materialele con-
sumabile ţinând cont de mediu!

Printre fluidele de lucru se numără următoa-
rele:
Rcombustibili
Raditivi pentru tratarea ulterioară a gazelor

arse, de ex. AdBlue®

Rlubrifianţi
RLichid de răcire
RLichid de frână
RLichid de spălare pentru parbriz
RAgentul refrigerent al sistemului automat de

climatizare
Utilizaţi numai produse omologate de Merce-
des-Benz. Defecţiunile apărute la autovehicul
în urma utilizării produselor neomologate nu
sunt acoperite de garanţia şi de serviciile gra-
tuite Mercedes-Benz.

Puteţi recunoaşte fluidele de lucru aprobate de
Mercedes-Benz după următoarea inscripţie de
pe rezervoare:
Romologare MB (de ex. omologare MB

228.51)
RMB-Approval (de ex. MB-Approval 228.5)
Informaţii suplimentare cu privire la fluidele de
lucru omologate:
Rîn „Indicaţii cu privire la uleiul de motor”

(Y Pagina 265)
Rîn specificaţiile pentru fluidele de lucru Mer-

cedes-Benz, la https://bevo.mercedes-
benz.com (prin intermediul introducerii
denumirii specificaţiei)
Rîntr-un atelier de service de specialitate

autorizat

G AVERTIZARE
Carburanţii sunt uşor combustibili. În cazul
manipulării necorespunzătoare a carburanţi-
lor, există pericol de incendiu şi explozie!
Evitaţi în mod obligatoriu focul, flăcăra des-
chisă, fumatul şi formarea de scântei.
Înainte de alimentare, opriţi motorul şi, dacă
există, sistemul de încălzire auxiliară.

G AVERTIZARE
Combustibilii sunt toxici şi dăunători pentru
sănătate. Pericol de rănire!
Evitaţi neapărat contactul combustibilului cu
pielea, ochii sau îmbrăcămintea ori înghiţi-
rea acestuia.
Nu inhalaţi vaporii de combustibil. Ţineţi
copiii la distanţă de combustibili.
Ţineţi uşile şi geamurile laterale închise pe
durata alimentării cu combustibil.
Dacă aţi intrat în contact cu combustibilul,
dumneavoastră sau altă persoană, aveţi în
vedere următoarele puncte:
RSpălaţi imediat combustibilul de pe piele

cu apă şi săpun.
RDacă a pătruns combustibil în ochi, clătiţi

imediat bine ochii cu apă curată. Solicitaţi
imediat ajutorul medicului.
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RDacă aţi înghiţit combustibil, solicitaţi
imediat asistenţă medicală. Nu vă induceţi
vărsături.
RSchimbaţi imediat îmbrăcămintea conta-

minată cu combustibil.

Combustibil

Indicaţii cu privire la calitatea combus-
tibilului la autovehiculele cu motor
diesel
Respectaţi indicaţiile cu privire la fluidele de
lucru (Y Pagina 262).

G AVERTISMENT
Dacă amestecaţi motorină cu benzină, punc-
tul de aprindere al amestecului de carbu-
ranţi este mai mic decât cel al motorinei
pure. Dacă motorul este în funcţiune, com-
ponentele sistemului de evacuare se pot
supraîncălzi neobservat. Există un risc de
incendiu.
Nu realimentaţi niciodată cu benzină. Nu
adăugaţi niciodată benzină în motorină.

! Alimentaţi numai cu combustibil diesel dis-
ponibil în comerţ, care corespunde
Normei Europene EN 590 (sau normelor
naţionale similare privind combustibilii).
Calităţi de tipul combustibililor alternativi
(esteri metilici ai acizilor graşi), combustibili-
lor pentru motoare diesel navale, uleiurilor
de încălzire nu sunt permise.
Nu utilizaţi aditivi pentru combustibili. În caz
contrar puteţi afecta puterea motorului sau
defecta motorul şi catalizatorul.

! Autovehicule cu filtru de particule die-
sel: Alimentaţi în ţările în care nu este moto-
rină fără sulf numai cu motorină cu conţinut
redus de sulf mai mic de 50 ppm. Altfel se
poate ajunge la deteriorări ale instalaţia de
purificare a gazelor arse.

! Autovehicule fără filtru de particule 
diesel: În ţările în care este disponibil numai
combustibil diesel cu un conţinut ridicat de
sulf, schimbul uleiului de motor al autovehi-
culului se va efectua la intervale mai scurte.
Informaţii suplimentare cu privire la interva-

lul de schimbare al uleiului de motor obţineţi
într-un atelier de service de specialitate.

! Dacă alimentaţi autovehiculul din butoaie
sau canistre, filtraţi carburantul înainte de
umplere.
Astfel evitaţi defecţiunile la sistemul de car-
burant din cauza carburanţilor cu impurităţi.

! Nu utilizaţi aditivi pentru combustibili. Adi-
tivii pentru combustibili pot cauza erori de
funcţionare şi defecţiuni ale motorului.
Nu amestecaţi benzină, petrol sau fluidifianţi
în combustibilul diesel, pentru îmbunătăţirea
comportamentului la curgere. Astfel de flui-
difianţi înrăutăţesc capacitatea de lubrifiere
a combustibilului diesel. Acest lucru poate
cauza de ex. defecţiuni la sistemul de injec-
ţie a combustibilului diesel.

G AVERTIZARE
Dacă încălziţi componentele sistemului de
alimentare, de ex. cu un pistol cu aer cald
sau cu flacără deschisă, puteţi deteriora
aceste componente. Astfel se poate scurge
carburant şi acesta se poate aprinde. În
funcţie de tipul defecţiunii, carburantul se
poate scurge, de asemenea, abia după por-
nirea motorului. Există pericol de incendiu şi
explozie!
Nu încălziţi niciodată componentele siste-
mului de alimentare cu carburant. Adresaţi-
vă unui atelier de service de specialitate
autorizat, pentru a remedia defecţiunea.

În conformitate cu norma europeană EN
16942, puteţi găsi următorii indicatori de com-
patibilitate pentru combustibilul diesel în
următoarele locuri:
Rpe autovehicul pe eticheta cu informaţii din

clapeta rezervorului de combustibil
Rîn toată Europa, pe pompele de carburant

sau pistoalele de alimentare adecvate pen-
tru autovehiculul dvs.
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: Pentru combustibil diesel cu maximum
7 Vol. % combustibil Bio-diesel (ester meti-
lic acid gras)

Mercedes-Benz aprobă utilizarea de biodiesel
B 10 (combustibilul diesel cu conţinut redus
de sulf cu o valoare maximă de până la 10
Vol.-% esteri metilici de acid gras) pentru toate
autovehiculele cu motoare diesel Euro 5, Euro
4 şi Euro 3, cu Common Rail Direct Injector
(CDI).
Puteţi alimenta cu ester metilic de acid gras
aprobaţi numai dacă proporţia de biodiesel
corespunde standardului ASTM D6751. În
plus, esterul metilic de acid gras trebuie să
prezinte stabilitatea necesară la oxidare de cel
puţin 6 ore, conform normei EN 14112. Conţi-
nutul de sulf al acestui combustibil diesel nu
trebuie să depăşească valorile limită menţio-
nate mai sus. Numai esterul metilic al acidului
gras aprobat, având această calitate a com-
bustibilului, previne avariile cauzate de acu-
mulări şi/sau coroziune.
Esterul metilic de acid gras pur şi combustibilii
diesel care deţin un procentaj mai ridicat de
ester metilic de acid gras, de ex. B20, pot ava-
ria instalaţia de combustibil şi motorul. Din
acest motiv, aceştia nu sunt aprobaţi. Adre-
saţi-vă personalului benzinăriei pentru informa-
ţii suplimentare. Marcarea esterului metilic de
acid gras la pompa de carburant trebuie să
specifice clar faptul că respectă standardul
pentru combustibil diesel cu conţinut redus de
sulf. Dacă descrierea nu este explicită, nu ali-
mentaţi.
Informaţii cu privire la calitatea combustibilului
găsiţi de regulă pe pompa de carburant. Dacă
nu există marcajul pe pompa de carburant,
întrebaţi personalul benzinăriei.
Informaţii despre alimentare (Y Pagina 121).
Indicaţii pentru temperaturi exterioare 
scăzute

Alimentaţi pe cât posibil autovehiculul cu com-
bustibil diesel de iarnă la începutul sezonului
de iarnă.
Înainte de comutarea pe carburant diesel de
iarnă, rezervorul de combustibil trebuie să fie,
pe cât posibil, gol. Menţineţi redus nivelul de
combustibil la prima alimentare cu combustibil
diesel de iarnă, de ex., la nivelul de rezervă. La
următoarea alimentare, rezervorul de combus-
tibil se poate umple din nou normal.
Informaţii suplimentare cu privire la combusti-
bil obţineţi:
Rla o benzinărie
Rîntr-un atelier de service de specialitate

autorizat

Indicaţii cu privire la consumul de
combustibil

H Notă privind protecţia mediului
Conform cunoştinţelor actuale, CO2 (dioxid
de carbon) este gazul responsabil de încălzi-
rea atmosferei pământului (efect de seră).
Emisiile de CO2 ale autovehiculului dumnea-
voastră variază direct în funcţie de consumul
de combustibil şi depind de
Rutilizarea eficientă a combustibilului de

către motor
Rstilul de conducere respectiv
Ralţi factori care nu sunt tehnici, de ex.

influenţele mediului înconjurător, starea
străzilor sau trafic

Stilul de conducere preventiv şi întreţinerea
regulată a autovehiculului pot contribui la
minimizarea emisiilor de CO2.

i Numai pentru anumite ţări: valorile de con-
sum şi de emisie actuale corespunzătoare
ale autovehiculului dumneavoastră le puteţi
găsi în documentele COC (CERTIFICAT DE
CONFORMITATE). Aceste documente le pri-
miţi la livrarea autovehiculului.
Valorile de consum au fost stabilite conform
variantei valabile în prezent:
Rpentru autovehicule cu standard de emisii

Euro 6 conform Reglementării (CE)
Nr. 715/2007
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Consumul de combustibil este în funcţie de:
Rmodelul autovehiculului
Rstilul de conducere
Rcondiţiile de utilizare
Rtipul sau calitatea combustibilului utilizat

Conţinutul rezervorului şi rezerva de
combustibil
În funcție de echipare, conținutul rezervorului
de combustibil poate varia.
Autovehicule cu motor diesel Euro 6

Conținut total Din care rezervă

73 l 10 l

Autovehicule cu motor diesel Euro 5

Conținut total Din care rezervă

80 l 10 l

Indicaţii cu privire la AdBlue®

Respectaţi indicaţiile cu privire la fluidele de
lucru (Y Pagina 262).
AdBlue® este un lichid solubil în apă pentru
tratarea ulterioară a gazelor arse la motoarele
diesel.

! Utilizaţi numai AdBlue®, care să cores-
pundă normei ISO 22241.
Nu amestecaţi AdBlue® cu aditivi şi nu
diluaţi AdBlue® cu apă. În caz contrar se
poate afecta funcţiunea instalaţiei de purifi-
care a gazelor arse şi a componentelor
acesteia.

! Impurităţile AdBlue®, de ex. de la alte
fluide de lucru, agenţi de curăţare sau praf,
duc la
Rvalori de emisii ridicate
Ravarii ale catalizatorului
Ravarii ale motorului
Rdefecţiuni funcţionale la instalaţia de puri-

ficare a gazelor arse
Dacă se deschide recipientul de AdBlue®, este
posibil să se degaje în cantităţi reduse vapori
de amoniac. Nu inhalaţi vaporii de amoniac

degajaţi. Umpleţi rezervorul de AdBlue® numai
în zone bine ventilate.
În anumite ţări poate fi considerat ilegal sau
pasibil de pedeapsă să utilizaţi un autovehicul
care nu respectă indicaţiile legate de AdBlue®

din instrucţiunile de exploatare.
Consum AdBlue®

Consumul mediu de AdBlue® este între 1 % şi
5 % din consumul de combustibil.
Consumul de AdBlue® depinde puternic, ca şi
consumul de combustibil, de stilul de condu-
cere şi de condiţiile de funcţionare. De aceea,
valorile de consum reale ale autovehiculului
dvs. diferă în practică de valorile de consum
stabilite.
Totodată variază şi frecvenţa de alimentare
AdBlue®. O completare a recipientului de
rezervă cu lichid de răcire AdBlue® poate fi
necesară şi între termenele de service obiş-
nuite.
Respectaţi aici mesajele de pe displayul multi-
funcţional pentru completarea cu AdBlue®

(Y Pagina 124).
Informaţiile privind cantitatea de rezervă la
prima indicaţie de avertizare pe display şi pen-
tru cantitatea de completare minimă la rezer-
vorul gol trebuie privite ca valori orientative.
Înaintea unor deplasări în afara spaţiului euro-
pean, solicitaţi verificarea rezervei de AdBlue®

într-un atelier de service de specialitate autori-
zat. În cazul unei staţionări de lungă durată în
afara spaţiului european, contactaţi un atelier
de service de specialitate autorizat.
Cantităţi de umplere
Conţinutul total al recipientului AdBlue®

Conţinut total

17 l

Indicaţii cu privire la uleiul de motor
Respectați indicațiile cu privire la fluidele de
lucru (Y Pagina 262).
În motoarele Mercedes-Benz se pot utiliza
numai uleiuri de motor omologate de către
Mercedes-Benz.
Informații suplimentare cu privire la uleiul de
motor și la filtrul de ulei:
Rîn specificațiile pentru fluidele de lucru Mer-

cedes-Benz, la https://bevo.mercedes-
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benz.com (prin intermediul introducerii
denumirii specificației)
Rîntr-un atelier de service de specialitate

autorizat
Omologare MB

Motoare diesel Omologare MB

OM642
OM699.300
OM699.301
OM699.302
OM699.303

228.511

229.311

229.511

229.521,2

OM699.304
OM699.305

RN17 (5W30) (Speci-
ficați ulei pentru
Mercedes-Benz
indisponibile)

1 La temperaturile exterioare scăzute și tem-
peraturile sub -20°C, precum și în cazul soli-
citărilor în urcare (de ex. prin combustibili bio),
se recomandă ca uleiuri pentru tot anul uleiuri
pentru motoarele VAN, uleiuri din clasele de
viscozitate SAE 0W-30, 0W-40 sau SAE 5W-30,
5W-40.
2 recomandat pentru cel mai mic consum de
combustibil posibil (respectiv cea mai mică
clasă de viscozitare SAE posibilă; respectați
restricțiile posibile ale claselor de viscozitate
SAE aprobate)
Mercedes-Benz vă recomandă să solicitați
efectuarea schimbului de ulei într-un atelier de
service de specialitate autorizat.
Apelați la un atelier de service de specialitate
pentru informații suplimentare.
Cantitate de schimb ulei de motor

Motor diesel
OM642

Cantitatea de
schimb

fără filtru de ulei aprox. 8 l

cu filtru de ulei aprox. 8,5 l

Cantitate de schimb ulei de motor

Motor diesel
OM699

Cantitatea de
schimb

fără filtru de ulei
Autovehicule cu
140 kW

 
aprox. 6,0 l

fără filtru de ulei
Autovehicule cu
120 kW

 
aprox. 6,4 l

cu filtru de ulei
Autovehicule cu
140 kW

 
aprox. 6,3 l

cu filtru de ulei
Autovehicule cu
120 kW

 
aprox. 6,7 l

! Nu utilizaţi niciun fel de aditiv în uleiul de
motor. Astfel, puteţi deteriora motorul.

! Clasa SAE (vâscozitate) a uleiului de motor
trebuie selectată în funcţie de temperatura
exterioară medie condiţionată de anotimp.
Utilizarea unui ulei de motor cu caracteris-
tici de temperatură insuficiente, în special
pentru anotimpul rece, poate duce la avarii
la motor.
Specificaţiile de temperatură ale clasei SAE
se referă întotdeauna la uleiuri proaspete.
Caracteristicile de temperatură ale uleiului
de motor, în special la temperaturi exte-
rioare scăzute, se pot deprecia evident din
cauza îmbătrânirii în regim de rulare.
Dacă clasa SAE a uleiului de motor nu
corespunde cu temperatura exterioară, înlo-
cuiţi la timp uleiul de motor, în special
înainte de sezonul rece. Utilizaţi în acest
scop numai ulei de motor omologat, din
clasa SAE prescrisă.

Indicaţii cu privire la lichidul de
frână

Respectaţi indicaţiile cu privire la fluidele de
lucru (Y Pagina 262).

G AVERTISMENT
Lichidul de frână absoarbe în mod continuu
umezeala din aer. Aceasta duce la scăderea
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punctului de fierbere a lichidului de frână.
Dacă punctul de fierbere a lichidului de
frână este prea scăzut, este posibil să se for-
meze pungi de vapori când frânele sunt
supuse unei sarcini ridicate. Acest lucru ar
afecta eficienţa frânării. Există un risc de
accident.
Solicitaţi înnoirea lichidului de frână la inter-
valele prescrise.

! Lichidul de frână atacă vopseaua, materia-
lele plastice şi cauciucul. Dacă vopseaua,
materialele plastice şi cauciucul au intrat în
contact cu lichidul de frână, acestea trebuie
spălate imediat cu apă.

Înlocuiţi periodic lichidul de frână la un atelier
de service de specialitate autorizat.
Informaţii suplimentare cu privire la lichidul de
frână:
Rîn prescripţiile pentru fluidele de lucru Mer-

cedes-Benz, la http://
bevo.mercedesbenz.com
Rîntr-un atelier de service de specialitate

autorizat.

Indicaţii cu privire la lichidul de
răcire

Respectaţi indicaţiile cu privire la fluidele de
lucru (Y Pagina 262).

G AVERTISMENT
Dacă antigelul intră în contact cu elementele
încinse din compartimentul motorului,
acesta se poate aprinde. Există un risc de
incendiu şi rănire.
Lăsaţi motorul să se răcească înainte de a
completa cu antigel. Asiguraţi-vă că antigelul
nu s-a scurs pe lângă gâtul de umplere.
Curăţaţi temeinic antigelul de pe compo-
nente înainte de pornirea motorului.

! Nu introduceţi decât lichid de răcire pre-
amestecat cu protecţia la îngheţ dorită. În
caz contrar, puteţi avaria motorul.

! Utilizaţi întotdeauna un amestec adecvat
de lichid de răcire, chiar şi în ţările cu tem-
peraturi predominant înalte.

În caz contrar, sistemul de răcire a motoru-
lui nu este suficient protejat contra coroziu-
nii şi supraîncălzirii.

! Aveţi grijă ca pe suprafeţele vopsite să nu
se verse lichid de răcire. În caz contrar, vop-
seaua se poate deteriora.

Înlocuiţi periodic lichidul de răcire la un atelier
de service de specialitate autorizat.
Informaţii suplimentare despre lichidul de
răcire:
Rîn prescripţiile pentru fluidele de lucru Mer-

cedes-Benz, la http://
bevo.mercedesbenz.com
Rîntr-un atelier de service de specialitate

autorizat
Aport de agent anticoroziv/concentrat antigel
în sistemul de răcire a motorului:
Rcel puţin 50 % (protecţie împotriva îngheţu-

lui până la aproximativ -37 °C)
Rmaxim 55 % (protecţie împotriva îngheţului

până la -45 °C)

Indicaţii cu privire la lichidul de
spălare a parbrizului

Respectaţi indicaţiile cu privire la fluidele de
lucru (Y Pagina 262).

G AVERTIZARE
Detergentul concentrat de spălare parbriz
este uşor inflamabil. Dacă detergentul con-
centrat de spălare parbriz ajunge pe compo-
nentele fierbinţi ale motorului sau ale insta-
laţiei de gaze arse, se poate aprinde. Există
un risc de incendiu şi rănire!
Asiguraţi-vă că nu ajunge detergent concen-
trat de spălare parbriz lângă orificiul de
umplere.

! Utilizaţi numai lichide de spălare a parbri-
zului care sunt adecvate pentru geamuri de
far, de ex. MB SummerFit sau MB WinterFit.
Lichidele de spălare a parbrizului neadec-
vate pot deteriora geamurile farurilor.

Nu utilizaţi apă distilată sau deionizată. În caz
contrar, senzorul de nivel de umplere se poate
declanşa accidental.
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Lichid de spălare a parbrizului recomandat:
Rpeste punctul de îngheţ: de ex. MB Summer-

Fit
Rsub punctul de îngheţ: de ex. MB WinterFit
Extrageţi proporţia de amestec corect din spe-
cificaţiile de pe recipientul antigelului.
Amestecaţi pe parcursul întregului an lichidul
de parbriz cu lichid de spălare a parbrizului.

Date ale autovehiculului

Masă autovehicul
Înălţimile specificate pot varia din următoarele
cauze
REchiparea cu anvelope
Rîncărcare
Rstarea trenului de rulare
Rechipările speciale

Toate modelele

Lăţimea de rabatare a 
capacului hayon (deschi-
dere)

393 mm

Lăţimea de încărcare
Lăţimea de deschidere la
hayon
Lăţimea de încărcare între
cutiile de roată
Lăţime de încărcare maximă
pe suprafaţa de încărcare

 
1357 mm

 
1215 mm

 
1560 mm

Înălţimea de încărcare
Standard
Autovehicul cu garda la sol
ridicată

 
854 mm
874 mm

Lungimea autovehiculului 5340 mm

Lăţimea autovehiculului
cu oglinzi exterioare
fără oglinzi exterioare

 
2113 mm
1920 mm

Toate modelele

Înălţimea autovehiculului
cu antenă
cu antenă şi gardă la sol ridi-
cată
fără antenă
fără antenă, cu gardă la sol
ridicată

 
1819 mm
1839 mm

 
1790 mm
1810 mm

Ampatament 3150 mm

Greutăţi şi sarcini
Țineți cont de următoarele pentru datele spe-
cificate ale autovehiculului:
REchipările speciale cresc greutatea proprie
și reduc sarcina utilă.
RGreutățile specifice autovehiculului sunt

specificate pe plăcuța de identificare a auto-
vehiculului (Y Pagina 260).

Sarcină plafon

G AVERTIZARE
Când hardtopul şi suplimentar, plafonul
autovehiculului de bază, creşte centrul de
greutate al autovehiculului. Caracteristicile
autovehiculului, precum comportamentul la
direcţie şi frânare, se modifică. Autovehicu-
lul se înclină mai mult la deplasarea în curbe
şi poate reacţiona imprecis la bracarea
direcţiei.
Pericol de accident!
La o încărcare combinată, păstraţi întot-
deauna valorile limite de încărcare specifi-
cate.
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Scenarii de încărcare și valori limită de
încărcare admise

Toate modelele

: Încărcare maximă
autovehicul de
bază

100 kg9

; Încărcare maximă
hardtop

conform
indicațiilor pro-
ducătorului, cu
75 kg10

:
+
;

Încărcare maximă
autovehicul de
bază + hardtop

150 kg

Sarcină portantă capac hayon
Toate modelele

Sarcina portantă
maximă capac hayon

225 kg

i Sarcina portantă maximă a hayonului se
referă la un unghi de deschidere de 90°.

i Respectați indicațiile privind încărcarea
hayonului (Y Pagina 85).

Forță de tracțiune nominală urechi de 
fixare și șine de ghidare

! Respectaţi notele privind capacitatea
maximă de încărcare a punctelor de anco-
rare individuale.
Dacă utilizaţi mai multe puncte de ancorare
pentru a asigura o sarcină, trebuie să ţineţi
cont întotdeauna de capacitatea maximă de

încărcare a celui mai slab punct de anco-
rare.
De exemplu, când frânele sunt acţionate
complet, acţionează forţe ce pot depăşi con-
siderabil greutatea sarcinii. Pentru a distri-
bui sarcina uniform, utilizaţi întotdeauna mai
multe puncte de ancorare. Distribuiţi
încărcătura cât mai uniform posibil pe punc-
tele de ancorare.

Forța de tracțiune nominală este forța de
tracțiune admisă.
Urechile de fixare

Urechile de fixare

Forță de tracțiune
nominală

150 daN

Șine de ghidare

Șine de ghidare

Forță de tracțiune
nominală

150 daN

Acesta valori sunt valabile în următoarele
condiții:
Rsarcina care este dispusă pe podeaua

spațiului de încărcare este asigurată în două
puncte de fixare ale șinei și
Rdistanța până la următorul punct de asigu-

rare a încărcăturii pe aceeași șină este de
aproximativ 1 m

Dispozitiv de remorcare

Indicaţii generale cu privire la dispo-
zitivul de remorcare

Respectaţi indicaţiile cu privire la regimul cu
remorcă (Y Pagina 144).
Montarea ulterioară a unui dispozitiv de remor-
care este permisă numai dacă în documentaţia
autovehiculului este înregistrată o sarcină de
remorcare.
Informaţii suplimentare cu privire la dispoziti-
vul de remorcare obţineţi de la un atelier de
service de specialitate autorizat.

9 La staționare autovehiculul poate fi încărcat cu 150 kg.
10 La staționare autovehiculul și hardtopul pot fi încărcate cu câte 150 kg.
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Dimensiuni de montare
! Distanţa dispozitivului de remorcare faţă

de carosabil când vehiculul este descărcat
depinde de modelul şi echiparea vehiculului.
Prin urmare, nu se poate menţiona o anu-
mită cifră.
Respectaţi punctele de asigurare pe cadrul
şasiului când modernizaţi cuplajul remorcii.
Puteţi obţine informaţii suplimentare privind
modernizarea de la un atelier de specialitate
autorizat.

: Puncte de fixare
; Distanţa faţă de carosabil

(350 mm-420 mm, încărcat)

Distanţa faţă de carosabil depindă de modelul
autovehiculului.
Utilizaţi numai un dispozitiv de remorcare tes-
tat şi aprobat de Mercedes-Benz special pen-
tru modelul autovehiculului dumneavoastră.

Sarcină remorcabilă admisă
Valorile următoare variază și depind de
Rmodelul autovehiculului
Rgreutatea totală admisă a autovehiculului
Rraportul de demultiplicare al punții din spate
Ralte echipări speciale posibile
Prin urmare, trebuie să respectați mențiunile
din documentația autovehiculului cu privire la
regimul cu remorcă. Valorile permise rele-
vante, care nu trebuie depășite, pot fi găsite
acolo. Aceste specificații pot fi găsite și pe
plăcuțele de identificare ale dispozitivului de
remorcare de la remorcă și autovehicul. Dacă
informațiile diferă, se ia în considerare cea mai
mică valoare.
La deplasările în zone montane, rețineți că
puterea motorului și, odată cu aceasta, capaci-
tatea de pornire în rampă scad odată cu
creșterea altitudinii.

Greutatea totală 
admisă a ansam-
blului de autovehi-
cule
la rampă de 12 %

6130 kg

Sarcina remorca-
bilă admisă, frâ-
nată
la rampă de 12 %

 
 

Autovehicule fără
tracțiune integrală

3200 kg

Autovehicule cu
tracțiune integrală

3500 kg

Sarcina remorca-
bilă admisă, nefrâ-
nată

750 kg
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Sarcină maximă admisă pe bara de
tracţiune

! Utilizaţi pe cât posibil sarcina utilă maximă
admisă. Nu reduceţi sub sarcina utilă de
50 kg, deoarece în caz contrar se poate des-
prinde remorca.

Model Sarcină maximă
admisă pe bara de
tracţiune

Autovehicule fără
tracţiune integrală

128 kg

Autovehicule cu trac-
ţiune integrală

140 kg

Sarcină admisă pe puntea din spate
în regim cu remorcă

Sarcina admisă pe puntea din spate în regim
cu remorcă poate fi găsită în informaţiile spe-
cifice ale autovehiculului de pe plăcuţa de
identificare a autovehiculului (Y Pagina 260).

Dispozitiv de remorcare 271

Da
te

 te
hn

ic
e

Z



Mesaje display

Indicaţii cu privire la mesajele dis-
play

G AVERTISMENT
Tabloul de bord s-a defectat sau nu funcţio-
nează corect, este posibil să nu recunoaşteţi
restricţiile de funcţionalitate referitoare la
siguranţă. Siguranţa în funcţionare a autove-
hiculului poate fi afectată. Există un risc de
accident.
Conduceţi cu atenţie. Solicitaţi verificarea
imediată a autovehiculului la un atelier de
specialitate autorizat.

Pe display-ul multifuncţional apar mesaje dis-
play şi avertizări pentru anumite sisteme. Asi-
guraţi-vă întotdeauna că autovehiculul funcţio-
nează în siguranţă. Dacă siguranţa în funcţio-
nare a autovehiculului dumneavoastră este
afectată, scoateţi imediat autovehiculul din
trafic. Apoi vizitaţi un atelier de service de spe-
cialitate autorizat.
Mesajele display cu reprezentare grafică pot fi
reprezentate simplificat în manualul de utili-
zare şi pot diferi faţă de reprezentarea de pe
display-ul multifuncţional. Display-ul multifunc-
ţional prezintă mesajele display cu prioritate
ridicată în culoare roşie. În cazul anumitor

mesaje display se emite în plus un semnal de
avertizare.
Acţionaţi în conformitate cu mesajele display
şi respectaţi indicaţiile suplimentare din acest
manual de utilizare.
Puteţi ascunde mesajele display cu prioritate
scăzută, prin apăsarea tastei a sau %.
Astfel mesajele display se transferă în memo-
ria de mesaje. Remediaţi cât mai repede cauza
unui mesaj display.
Nu puteţi ascunde mesajele display cu priori-
tate ridicată. Display-ul multifuncţional afi-
şează pe termen lung aceste mesaje display,
până când se înlătură cauza pentru mesajul
display.

Accesarea mesajelor display memo-
rate

Calculatorul de bord:
X+Service (Service (Service))* Mes‐
sages (Mesaje)
Dacă nu există niciun mesaj display, pe dis-
play-ul multifuncţional apare No messages
(No messages (Niciun mesaj)).

X Cu : sau 9 răsfoiţi prin mesajele dis-
play.

X Părăsirea memoriei de mesaje: apăsaţi
tasta %.
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Sisteme de siguranţă

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

! ÷
inoperative See 
Owner's Manual (ino-
perative See Owner's
Manual (nefuncţional
Consultaţi manualul de
utilizare))

ABS, BAS, asistarea la pornirea în pantă şi ESP®, precum şi siste-
mele acestora de siguranţă la rulare nu sunt disponibile din cauza
unei defecţiuni.

G AVERTISMENT
Instalaţia de frânare continuă să funcţioneze normal, însă fără func-
ţiile de mai sus. Prin urmare, roţile s-ar putea bloca, de exemplu în
cazul unei frânări totale.
Astfel, capacitatea de direcţie şi comportamentul la frânare ale
autovehiculului vor fi puternic afectate. Calea de frânare se poate
prelungi în cazul unei frânări de urgenţă.
Dacă sistemul ESP® nu este operaţional, funcţia ESP® nu va stabi-
liza autovehiculul.
Pericol ridicat de derapaj şi accident!
X Continuaţi deplasarea cu atenţie.
X Mergeţi imediat la un atelier de service de specialitate autorizat.

Front-passenger 
airbag disabled 
See Owner's Manual
(Front-passenger airbag
disabled See Owner's
Manual (Airbag însoțitor
decuplat Consultați
manualul de utilizare))

Airbagul însoţitorului este dezactivat în timpul cursei, deşi se află o
persoană pe scaunul însoţitorului.
Dacă forţe adiţionale acţionează asupra scaunului sau însoţitorul nu
stă corect pe suprafaţa scaunului, sistemul poate măsura o greutate
prea mică.

G AVERTISMENT
Airbagul pentru însoţitor nu se declanşează în cazul unui accident.
Pericol ridicat de rănire!
X Opriţi imediat regulamentar.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Decuplaţi contactul.
X Lăsaţi însoţitorul să coboare.
X Asiguraţi-vă că nu există obiecte blocate în scaunul însoţitorului.

În caz contrar, sistemul poate identifica o greutate prea mică şi
aprecia un ocupant al vehiculului de pe scaunul însoţitorului mai
uşor decât este.

X Lăsaţi scaunul însoţitorului liber, închideţi uşa însoţitorului şi
cuplaţi aprinderea.

X Supravegheaţi lampa martor PASSENGER AIRBAG OFF din con-
sola centrală şi mesajele de pe display şi verificaţi următoarele:

dacă scaunul este liber şi aprinderea este cuplată
Rlampa martor PASSENGER AIRBAG OFF trebuie să fie aprinsă în

permanenţă.
dacă lampa martor este aprinsă, decuplarea automată a airbagu-
lui pentru însoţitor a dezactivat airbagul pentru însoţitor.
Rdisplayul nu trebuie să afişeze mesajele . Front-passenger 
airbag enabled See Owner's Manual (Front-passenger airbag
enabled See Owner's Manual (Airbag însoțitor cuplat Consultați
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
manualul de utilizare)) sau Front-passenger airbag dis‐
abled See Owner's Manual (Front-passenger airbag disabled
See Owner's Manual (Airbag însoțitor decuplat Consultați manua-
lul de utilizare)).

X Aşteptaţi minim un minut, până când au fost încheiate procedeele
necesare de verificare.

X Asiguraţi-vă ca display-ul nu afişează niciunul dintre cele două
mesaje display cu privire la airbagul pentru însoţitor.

Când sunt îndeplinite aceste condiţii, scaunul însoţitorului poate fi
din nou ocupat. În funcţie de clasa de greutate a persoanei aflată pe
scaunul însoţitorului, lampa martor PASSENGER AIR BAG OFF este
stinsă sau aprinsă permanent. Ţineţi cont de indicaţiile privind cla-
sele de greutate de la sistemul de decuplare automată a airbagului
pentru însoţitor.
Dacă condiţiile nu sunt îndeplinite, decuplarea automată a airbagu-
lui pentru însoţitor poate fi defectă.
X Mergeţi imediat la un atelier de service de specialitate autorizat.
Mai multe informaţii despre starea corectă a airbagului pentru înso-
ţitor găsiţi în „Starea airbagului pentru însoţitor“ (Y Pagina 48).
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Front-passenger 
airbag enabled See 
Owner's Manual
(Front-passenger airbag
enabled See Owner's
Manual (Airbag însoțitor
cuplat Consultați
manualul de utilizare))

Airbagul pentru însoţitor se activează în timpul cursei în următoa-
rele cazuri:
RScaunul însoţitorului este ocupat de un copil într-un sistem de

siguranţă pasivă pentru copiii sau de o persoană de statură mică.
sau
RScaunul însoţitorului nu este ocupat.
În anumite cazuri sistemul recunoaşte obiecte sau forţe, care exer-
cită o greutate suplimentară asupra scaunului.

G AVERTISMENT
Airbagul pentru însoţitor se poate declanşa necontrolat.
Pericol ridicat de rănire!
X Opriţi imediat regulamentar.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Decuplaţi contactul.
X Deschideţi uşa însoţitorului.
X Luaţi copiii şi sistemele de siguranţă pasivă pentru copiii de pe

scaunul însoţitorului.
X Asiguraţi-vă că nu există obiecte care să exercite o greutate supli-

mentară asupra scaunului însoţitorului sau care să fie blocate în
scaunul însoţitorului.
În caz contrar, sistemul poate recunoaşte greutatea suplimentară
şi aprecia un ocupant al autovehiculului de pe scaunul însoţitoru-
lui mai greu decât este.

X Lăsaţi scaunul însoţitorului liber, închideţi uşa însoţitorului şi
cuplaţi aprinderea.

X Supravegheaţi lampa martor PASSENGER AIRBAG OFF din con-
sola centrală şi mesajele de pe display şi verificaţi următoarele:
RDacă scaunul este neocupat şi aprinderea este cuplată, lampa

martor PASSENGER AIRBAG OFF trebuie să fie aprinsă în perma-
nenţă.
Dacă lampa martor PASSENGER AIRBAG OFF este aprinsă, decu-
plarea automată a airbagului pentru însoţitor a dezactivat airbagul
pentru însoţitor.
RDacă scaunul este liber şi aprinderea este cuplată, display-ul nu

are voie să afişeze mesajele Front-passenger airbag ena‐
bled See Owner's Manual (Front-passenger airbag enabled
See Owner's Manual (Airbag însoțitor cuplat Consultați manualul
de utilizare)) sau Front-passenger airbag disabled See 
Owner's Manual (Front-passenger airbag disabled See Owner's
Manual (Airbag însoțitor decuplat Consultați manualul de utili-
zare)).

X Aşteptaţi minim un minut, până când au fost încheiate procedeele
necesare de verificare.

X Asiguraţi-vă ca display-ul nu afişează niciunul dintre cele două
mesaje display cu privire la airbagul pentru însoţitor.

Când sunt îndeplinite aceste condiţii, scaunul însoţitorului poate fi
din nou ocupat. În funcţie de clasa de greutate a persoanei aflată pe
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii
scaunul însoţitorului, lampa martor PASSENGER AIR BAG OFF este
stinsă sau aprinsă permanent. Ţineţi cont de indicaţiile privind cla-
sele de greutate de la sistemul de decuplare automată a airbagului
pentru însoţitor.
Dacă condiţiile nu sunt îndeplinite, decuplarea automată a airbagu-
lui pentru însoţitor poate fi defectă.
X Montaţi sistemele de siguranţă pasivă pentru copii pe un scaun

corespunzător din spate.
sau
X Aşezaţi persoanele de statură mică pe un scaun corespunzător

din spate.
X Mergeţi imediat la un atelier de service de specialitate autorizat.
Mai multe informaţii despre decuplarea airbagului pentru însoţitor
găsiţi în „Starea airbagului pentru însoţitor“ (Y Pagina 48).

J
Check brake fluid 
level (Check brake
fluid level (Verificaţi
nivelul lichidului de
frână))

În recipientul pentru lichid de frână se află prea puţin lichid de
frână.

G AVERTISMENT
Eficacitatea de frânare poate fi influenţată.
Pericol de accident!
X Opriţi imediat regulamentar. Nu continuaţi deplasarea!
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Nu completaţi cu lichid de frână. Prin completare nu se rezolvă

problema.
X Luaţi legătura cu un atelier de service de specialitate autorizat.

!
Release parking 
brake (Release parking
brake (Eliberaţi frâna de
parcare))

Lampa martor roşie ! de la Kombiinstrument se aprinde şi supli-
mentar se emite un sunet de avertizare.
Porniţi cu frâna de parcare trasă sau efectuaţi o frânare de urgenţă
cu frâna de parcare .

Sisteme de rulare

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

120 km/h!100 km/h!
Maximum speed 
exceeded (Maximum
speed exceeded (Viteză
maximă depăşită))

Numai pentru anumite ţări: aţi depăşit viteza maximă admisă.
X Rulaţi mai încet.

Ã
off (off (dezactivat))

DSR a fost dezactivat.
În cazul unei dezactivări neiniţiate de şofer, ca de ex. din cauza unei
defecţiuni a ESP®, se aude şi un sunet de avertizare.
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Ã
inoperative (inopera-
tive (nefuncţional))

DSR este activat, însă nu este activ, deoarece vă deplasaţi cu o
viteză mai mare de 35 km/h sau cutia de viteze se află în treapta N.

PRE-SAFE Functions 
limited See 
Owner's Manual (Func-
ţii PRE-SAFE limitate
Consultaţi instrucţiunile
de utilizare)

Asistentul activ la frânare sau asistentul pentru menţinerea benzii
de rulare nu este disponibil din cauza unei defecţiuni.
X Mergeţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

PRE-SAFE Functions 
currently limited 
See Owner's Manual
(PRE-SAFE Functions
currently limited See
Owner's Manual (Funcţii
PRE-SAFE momentan
limitate Consultaţi
manualul de utilizare))

Asistentul activ la frânare sau asistentul pentru menţinerea benzii
de rulare nu este funcţional temporar. Cauze posibile:
Rsenzorii de pe bara de protecţie din faţă sunt murdari.
Rfuncţionarea este afectată de precipitaţiile puternice .
Rsistemul de senzori radar temporar nu este pregătit pentru func-

ţionare, de ex. din cauza radiaţiilor electromagnetice din apropie-
rea staţiilor TV şi radio sau a altor surse de radiaţii .
Rsistemul se află în afara intervalului de temperatură de funcţio-

nare.
RTensiunea reţelei de bord este prea scăzută.
RAre loc o intervenţie de reglare în sistem prin intermediul ABS sau

ESP.
RCâmpul vizual al camerei video este influenţat, de ex. din cauza

aburirii.
Dacă nu mai sunt valabile cauzele menţionate mai sus, asistentul
activ la frânare este din nou funcţional, iar asistentul pentru menţi-
nerea benzii de rulare poate fi activat din nou.
Dacă nu dispare mesajul display:
X Opriţi în mod corespunzător pentru desfăşurarea traficului.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Opriţi motorul.
X Curăţaţi senzorii de pe bara de protecţie din faţă (Y Pagina 233).
X Curăţaţi câmpul vizual al camerei video sau îndepărtaţi interferen-

ţele.
X Reporniţi motorul.
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Radar sensors 
dirty See Owner's 
Manual (Radar sensors
dirty See Owner's
Manual (Senzori radar
murdari Consultaţi
manualul de utilizare))

În plus, se emite un sunet de avertizare.
Cel puţin unul din următoarele sisteme de rulare sau sisteme de
siguranţă la rulare este temporar nefuncţional sau este doar parţial
funcţional:
Rsistem de asistenţă la frânare (BAS)
Cauze posibile:
Rsenzorii din capitonajul radiatorului şi/sau barele de protecţie

prezintă depuneri de murdărie.
Rfuncţionarea sistemului de rulare şi/sau a sistemului de siguranţă

la rulare este afectată de precipitaţiile puternice.
Dacă nu mai persistă cauzele de mai sus, dispare mesajul display şi
sistemele de rulare şi/sau sistemele de siguranţă la rulare sunt din
nou funcţionale.
Dacă nu dispare mesajul display:
X Opriţi în mod corespunzător pentru desfăşurarea traficului.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Opriţi motorul.
X Curăţaţi senzorii (Y Pagina 233).

Curăţaţi senzorii din următoarele locuri:
Rdin capitonajul radiatorului
Rdin bara de protecţie faţă
Rdin bara de protecţie spate

SPEEDTRONIC - - - 
km/h

În timp ce apăsaţi complet pedala de acceleraţie (Kickdown), activa-
rea limitatorului nu este posibilă.
X Dacă situaţia o permite, rulaţi cu o viteză mai mare de 30 km/h şi

memoraţi viteza.

Limiter passive
(Limiter passive (Limita-
tor pasiv))

Apăsaţi pedala de acceleraţie. Pe durata accelerării, limitatorul nu
intervine.
X Luaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie. Limitatorul este din

nou activ şi limitează viteza.

Lane Keeping 
Assist inoperative
(Lane Keeping Assist
inoperative (Asistent
pentru menţinerea ben-
zii de rulare nefuncţio-
nal))

Asistentul pentru menţinerea benzii de rulare nu este funcţional.
Cauzele posibile sunt:
Reste activată treapta de rulare 4L.

asistentul pentru menţinerea benzii de rulare este dezactivat şi
emite un mesaj de avertizare.
Rasistentul pentru menţinerea benzii de rulare este defect.
X Treapta de rulare 4L este activată: după comutarea treptei de

rulare 4L la 4H sau 4MAT, asistentul pentru menţinerea benzii de
rulare este reactivat manual.

X Asistentul pentru menţinerea benzii de rulare este defect: 
contactaţi un atelier de service de specialitate autorizat.
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Lane Keeping 
Assist currently 
unavailable See 
Owner's Manual (Lane
Keeping Assist currently
unavailable See
Owner's Manual (Asis-
tentul pentru menţine-
rea benzii de rulare
momentan nu este dis-
ponibil Consultaţi
manualul de utilizare))

Asistentul pentru menţinerea benzii de rulare este dezactivat şi tem-
porar nu este funcţional. Cauze posibile:
Rparbrizul este murdar în zona camerei video.
Rvizibilitatea este afectată de precipitaţii abundente sau ceaţă.
Ro perioadă îndelungată de timp, nu există marcaje de delimitare a

benzilor de rulare.
Rmarcajele de delimitare a benzilor de rulare sunt şterse, închise la

culoare sau acoperite, de ex. cu depuneri de murdărie sau
zăpadă.
RAre loc o intervenţie de reglare în sistem prin intermediul ABS sau

ESP.
Dacă nu mai sunt valabile cauzele menţionate mai sus, asistentul
pentru menţinerea benzii de rulare poate fi activat din nou.
Mesajul Display nu se stinge:
X Opriţi în mod corespunzător pentru desfăşurarea traficului.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Curăţaţi parbrizul.

Cruise control 
- - - km/h (CONTRO-
LUL CROAZIEREI km/h
- - -)

Nu este îndeplinită o condiţie de activare a sistemului Tempomat.
Doriţi, de ex., să memoraţi o viteză mai mică de 40 km/h.
X Dacă situaţia o permite, rulaţi cu o viteză mai mare de 40 km/h şi

memoraţi viteza.
X Respectaţi condiţiile de activare a sistemului Tempomat

(Y Pagina 133).

TSA inoperative 
(TSA fără funcţie)

Asistentul pentru semne de circulaţie este defect.
X Mergeţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

TSA currently una‐
vailable, see Ope‐
rating Instruc‐
tions (TSA momen‐
tan indisponibil, 
vezi instrucţiu‐
nile de utilizare

Asistentul pentru semne de circulaţie este dezactivat şi temporar
nefuncţional. Cauze posibile:
Rparbrizul este murdar în zona camerei video.
Rvizibilitatea este afectată de precipitaţii abundente sau ceaţă.
Dacă nu mai persistă cauzele de mai sus, dispare mesajul Display şi
asistentul pentru semne de circulaţie este din nou funcţional.
Dacă nu dispare mesajul display:
X Opriţi în mod corespunzător pentru desfăşurarea traficului.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Curăţaţi parbrizul.
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Motor

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

#
See Owner's Manual
(See Owner's Manual
(Consultaţi manualul de
utilizare))

În plus, se emite un sunet de avertizare. Bateria nu mai este
încărcată.
Cauze posibile:
Run alternator defect
Ro curea cu nervuri trapezoidale ruptă
Ro defecţiune în sistemul electronic
X Opriţi vehiculul imediat, ţinând cont de condiţiile de trafic şi apoi

opriţi şi motorul.

! Nu continuaţi rularea. Altfel motorul se poate supraîncălzi.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Luaţi legătura cu un atelier de service de specialitate autorizat.

Ø
Refill AdBlue See 
Owner’s Manual (Refill
AdBlue See Owner’s
Manual (Completați
AdBlue. Consultați
manualul utilizatorului))

În plus, se emite un sunet de avertizare. Rezervorul AdBlue® este
consumat până la rezervă.
X Completaţi AdBlue® cât mai curând posibil (Y Pagina 124).

Ø
Refill AdBlue No 
start in ... km
(Refill AdBlue No start
in km ...)

În plus, se emite un sunet de avertizare. Rezerva de AdBlue® este
aproape epuizată şi ajunge doar pentru distanţa parcursă afişată.
Dacă ulterior opriţi motorul, managementul motorului împiedică o
altă pornire a motorului. Numai dacă aţi completat cu AdBlue®,
puteţi ulterior porni motorul.
X Completaţi imediat cu AdBlue® (Y Pagina 124).

Ø
Refill AdBlue Eng. 
start not possible
(Refill AdBlue Eng. start
not possible)

În plus, se emite un sunet de avertizare. Rezerva de AdBlue® este
epuizată. Dacă opriţi motorul, managementul motorului împiedică o
altă pornire a motorului. Numai dacă aţi completat cu AdBlue®,
puteţi ulterior porni motorul.
Dacă opriţi autovehiculul:
X Opriţi autovehiculul în mod corespunzător pentru desfăşurarea

traficului.
X Reumpleţi cu cel puţin două sticle de completare de aproximativ

4 l de AdBlue® (Y Pagina 124).
X Rotiţi pentru aproximativ un minut cheia în butucul de contact pe

poziţia 3.
Dacă managementul motorului recunoaşte noul nivel de umplere,
puteţi porni motorul din nou.

X Porniţi motorul.
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Ø
Refill AdBlue 
Emer. oper. in ... 
km See Owner's 
Manual (Completaţi
AdBlue Funcţionare de
urgenţă în km ...)

În plus, se emite un sunet de avertizare. Rezerva de AdBlue® este
aproape epuizată şi ajunge doar pentru distanţa parcursă afişată.
Dacă ulterior opriţi motorul, managementul motorului împiedică o
altă pornire a motorului. Numai dacă aţi completat cu AdBlue®,
puteţi ulterior porni motorul.
X Completaţi imediat cu AdBlue® (Y Pagina 124).

Ø
Emer. oper.: 
20km/h No start 
in: ... km See 
Owner's Manual (Func-
ţionare de urgenţă:
20km/h Pornire imposi-
bilă în: km ...)

În plus, se emite un sunet de avertizare. Rezerva de AdBlue® este
epuizată. Mai puteţi parcurge numai 50 km cu maxim 20 km/h.
Dacă ulterior opriţi motorul, managementul motorului împiedică o
altă pornire a motorului. Numai dacă aţi completat cu AdBlue®,
puteţi ulterior porni motorul.
Dacă opriţi autovehiculul:
X Opriţi autovehiculul în mod corespunzător pentru desfăşurarea

traficului.
X Reumpleţi cu cel puţin două sticle de completare de aproximativ

4 l de AdBlue® (Y Pagina 124).
X Rotiţi pentru aproximativ un minut cheia în butucul de contact pe

poziţia 3.
Dacă managementul motorului recunoaşte noul nivel de umplere,
puteţi porni motorul din nou.

X Porniţi motorul.

¯
AdBlue system Mal‐
function See 
Owner's Manual (Sis-
tem AdBlue Defecţiune
Consultaţi manualul uti-
lizatorului)

În plus, se emite un sunet de avertizare. Sistemul AdBlue® este
defect.
X Mergeţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

¯
AdBlue malfunction 
Emer. oper. in ... 
km See Owner's 
Manual (Defecţiune
AdBlue Funcţionare de
urgenţă în km ...)

În plus, se emite un sunet de avertizare. Sistemul AdBlue® este
defect. Aveţi voie să parcurgeţi maxim distanţa parcursă afişată.
După aceea, managementul motorului împiedică o altă pornire a
motorului.
X Mergeţi imediat la un atelier de service de specialitate autorizat.

¯
Emer. oper.: 
20km/h No start 
in: ... km See 
Owner's Manual (Func-
ţionare de urgenţă:
20km/h Pornire imposi-
bilă în: km ...)

În plus, se emite un sunet de avertizare. Sistemul AdBlue® este
defect. Mai puteţi parcurge numai 50 km cu maxim 20 km/h. Dacă
ulterior opriţi motorul, managementul motorului împiedică o altă
pornire a motorului.
X Conduceţi până la un atelier de service de specialitate autorizat.
sau
X Opriţi autovehiculul în mod corespunzător pentru desfăşurarea

traficului şi anunţaţi un atelier de service de specialitate autorizat.
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

!
Clean the fuel fil‐
ter (Clean the fuel filter
(Curăţaţi filtrul de com-
bustibil))

În filtrul de combustibil este apă. Apa trebuie scursă.
X Mergeţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

?
Coolant Stop vehi‐
cle Switch engine 
off (Coolant Stop vehi-
cle Switch engine off
(Lichid de răcire opriți
autovehiculul opriți
motorul))

În plus, se emite un sunet de avertizare. Lichidul de răcire este prea
fierbinte.

G AVERTISMENT
Nu rulaţi cu un motor supraîncălzit. Acest lucru poate duce la aprin-
derea lichidelor care au ajuns în compartimentul motorului din
cauza neetanşeităţii sau a scurgerii.
Vaporii motorului supraîncălzit pot cauza de asemenea, arsuri grave,
chiar dacă se deschide doar capota motorului.
Există pericol de rănire!
X Opriţi vehiculul imediat, ţinând cont de condiţiile de trafic şi apoi

opriţi şi motorul.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Aşteptaţi ca motorul să se răcească.
X Asiguraţi-vă că admisia aerului la radiatorul motorului nu este

obstrucţionată, de ex., din cauza zăpezii topite şi apoi îngheţate.
X Porniţi motorul din nou, numai după ce dispare mesajul pe dis-

play şi temperatura lichidului de răcire scade sub 120 †. În caz
contrar, motorul poate suferi deteriorări.

X Observaţi afişajul temperaturii lichidului de răcire ? la Kom-
biinstrument.

X Dacă temperatura creşte din nou, mergeţi imediat la un atelier de
service de specialitate autorizat.

În regimul normal de rulare şi la o umplere corectă a lichidului de
răcire, afişajul ? poate să atingă până la 120 † .

? Motorul ventilatorului este defect.
X Controlaţi afişajul temperaturii lichidului de răcire ? la Kom-

biinstrument.
La o temperatură a lichidului de răcire sub 120 † rulaţi până la
cel mai apropiat atelier de service de specialitate autorizat.
Totodată, evitaţi solicitarea puternică a motorului, de ex.,
deplasările în zone montane şi traficul în regim Stop-and-Go.

+
Verificaţi nivelul 
lichidului de 
răcire

Nivelul lichidului de răcire este prea scăzut.

! Evitaţi deplasările lungi cu prea puţin lichid de răcire în sistemul
de răcire al motorului. Altfel deterioraţi motorul.

X Completaţi cu lichid de răcire, ţineţi cont la aceasta de indicaţiile
de avertizare (Y Pagina 229).

X Solicitaţi verificarea sistemului de răcire a motorului la un atelier
de service de specialitate autorizat, dacă lichidul de răcire trebuie
să fie completat mai des ca de obicei.
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

¸
Replace air cleaner
(Replace air cleaner
(Înlocuiţi filtrul de aer))

Filtrul de aer al motorului este murdar şi trebuie înlocuit.
X Mergeţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

4
Check eng. oil 
lev. when next 
refuelling (Check
eng. oil lev. when next
refuelling (Verificaţi
nivelul uleiului de motor
la următoarea alimen-
tare))

În plus, se emite un sunet de avertizare. Nivelul uleiului a scăzut la
nivelul minim.
X Verificaţi nivelul uleiului cel mai târziu la următoarea oprire pentru

alimentare (Y Pagina 227).
X Dacă este necesar, completaţi cu ulei de motor (Y Pagina 228).
X Solicitaţi verificarea motorului la un atelier de service de speciali-

tate autorizat dacă uleiul de motor trebuie să fie completat mai
des.

! Evitaţi rulajele lungi cu prea puţin ulei de motor. Altfel deterio-
raţi motorul.

4
Engine oil level 
Stop vehicle 
Switch engine off 
(Nivel ulei de 
motor Opriţi auto‐
vehiculul Opriţi 
motorul)

Nivelul de ulei este prea scăzut. Motorul poate suferi deteriorări.
X Opriţi vehiculul imediat, ţinând cont de condiţiile de trafic şi apoi

opriţi şi motorul.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Verificaţi nivelul uleiului (Y Pagina 227).
X Dacă este necesar, completaţi cu ulei de motor (Y Pagina 228).

6
Reserve fuel level
(Reserve fuel level
(Nivel combustibil de
rezervă))

Cantitatea disponibilă de combustibil a ajuns la zona de rezervă.
X Alimentaţi la cea mai apropiată benzinărie.

Ï În rezervorul de combustibil mai este foarte puţin combustibil.
X Alimentaţi obligatoriu la cea mai apropiată benzinărie.

Start engine 
manually (Pornirea
manuală a motorului)

Motorul se opreşte automat după ce autovehiculul a fost lăsat în
starea "Stop".
Reporniţi motorul manual.
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Anvelope

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Check tyre(s) (Check
tyre(s) (Verificaţi anvelo-
pele))

În plus, se emite un sunet de avertizare.
Presiunea uneia sau a mai multor anvelope a scăzut brusc. Display-
ul afişează poziţia roţii.

G AVERTISMENT
Anvelopele cu o presiune prea scăzută reprezintă următoarele peri-
cole:
Ranvelopele se pot sparge, în special la încărcare şi viteză mare.
Ranvelopele se pot uza excesiv şi/sau inegal, ceea ce poate afecta

aderenţa anvelopelor.
Rcaracteristicile de deplasare, precum şi comportamentul de con-

ducere şi de frânare pot fi afectate semnificativ.
Pericol de accident!
X Opriţi autovehiculul fără a efectua manevre bruşte de direcţie şi

de frânare. Luaţi în seamă condiţiile din trafic când faceţi acest
lucru.

X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Verificaţi presiunea din anvelope (Y Pagina 250).
X Dacă este nevoie, corectaţi presiunea în anvelope.
X Verificaţi anvelopele şi, dacă este nevoie, schimbaţi roata

(Y Pagina 254).

Tyre press. moni‐
tor inoperative (Tyre
press. monitor inopera-
tive (Control presiune în
anvelope nefuncţional))

Controlul presiunii din anvelope este defect.
X Mergeţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

Cheie

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Â
Change key batte‐
ries (Change key bat-
teries (Schimbaţi bate-
riile cheii))

Bateria cheii este descărcată.
X Schimbaţi bateria (Y Pagina 70).

Â
Key not detected
(Key not detected
(Cheie nedetectată))
(mesaj display alb)

Bateria cheii este descărcată.
X Schimbaţi bateria (Y Pagina 70).
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Â
Key not detected
(Key not detected
(Cheie nedetectată))
(mesaj display roşu)

Cheia nu este detectată, eventual nu mai este în autovehicul.
Cheia nu mai este în autovehicul şi opriţi motorul:
RNu mai puteţi porni motorul.
RNu puteţi încuia centralizat autovehiculul.
Asiguraţi-vă să fie cheia în autovehicul.

Bateria cheii este descărcată.
X Schimbaţi bateria (Y Pagina 70).

Cheia este defectă.
X Mergeţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

Autovehicul

Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

To start engine, 
shift to either P 
or N (To start engine,
shift to either P or N
(Pentru pornirea moto-
rului comutaţi în P sau
N))

Aţi încercat să porniţi motorul în poziţia k sau h a cutiei de
viteze.
X Aduceţi cutia de viteze în poziţia j sau i.

Auxiliary battery 
malfunction (Auxiliary
battery malfunction
(Defecţiune acumulator
auxiliar))

Acumulatorul de urgenţă pentru cutia de viteze nu se mai încarcă.
X Mergeţi la un atelier de service de specialitate autorizat.

Apply brake to 
deselect Park (P) 
position (Apply brake
to deselect Park (P)
position (Apăsaţi frâna
pentru a comuta din
poziţia de parcare (P)))

Aţi încercat să aduceţi cutia de viteze în poziţia h, k sau i, fără
a acţiona frâna.
X Apăsaţi pedala de frână.

Risk of vehicle 
rolling Transmis‐
sion not in P (Risk of
vehicle rolling Transmis-
sion not in P (Risc de
rulare a autovehiculului
Cutia de viteze nu este
in poziţia P))

În plus, se emite un sunet de avertizare. Uşa şoferului este deschisă
şi cutia de viteze este în poziţia k, i sau h.
X Aduceţi cutia de viteze în poziţia j.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Only select Park 
(P) when vehicle 
is stationary (Only
select Park (P) when
vehicle is stationary
(Selectaţi parcare (P)
numai când autovehicu-
lul staţionează))

Autovehiculul mai este în mişcare.
X Opriţi în mod corespunzător pentru desfăşurarea traficului.
X Aduceţi cutia de viteze în poziţia j.

Clutch overheated 
Avoid pulling away 
Engage/disengage 
clutch quickly if 
req. (Clutch overhea-
ted Avoid pulling away
Engage/disengage
clutch quickly if req.
(Ambreiaj supraîncălzit
Evitaţi plecarea de pe
loc Cuplaţi/decuplaţi
ambreiajul dacă este
necesar))

În plus, se emite un sunet de avertizare. Ambreiajul este prea puter-
nic solicitat şi temperatura de funcţionare admisă a ambreiajului
este depăşită.
Evitaţi demarările repetate sau deplasări mai îndelungate cu viteză
redusă.
X Opriţi în mod corespunzător pentru desfăşurarea traficului.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Lăsaţi motorul să funcţioneze.

Ambreiajul se răceşte mai repede cu motorul în funcţiune.
sau
X Dacă este posibil, rulaţi mai departe cu o viteză constantă.
X Luaţi piciorul de pe ambreiaj şi nu lăsaţi ambreiajul să frece.

Ambreiajul se poate răci de asemenea, în timpul rulării.
Răcirea poate dura câteva minute. Când ambreiajul s-a răcit, mesa-
jul display dispare şi ambreiajul este din nou funcţional.

În plus, se emite un sunet de avertizare. Capota motorului este des-
chisă.

G AVERTISMENT
Capota motorului deschisă vă poate bloca vederea în timpul rulării.
Pericol de accident!
X Opriţi imediat regulamentar.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Închideţi capota motorului.

În plus, în timpul cursei se emite un sunet de avertizare. Display-ul
afişează uşa/uşile deschise.
X Închideţi toate uşile.

Ð
Power steering mal‐
function See 
Owner's Manual
(Power steering mal-
function See Owner's
Manual (Defecţiune ser-
vodirecţie Consultaţi
manualul de utilizare))

În plus, se emite un sunet de avertizare. Direcţia asistată poate fi
defectă. După caz, trebuie să manevraţi cu mai multă forţă.
X Conduceţi în continuare cu prudenţă până la un atelier de service

de specialitate autorizat şi solicitaţi imediat verificarea direcţiei.
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

K
Tachograph (Tahograf)

Tahograful semnalează o informaţie relevantă pentru şofer, de
exemplu că funcţionarea tahografului este afectată.
Cauze posibile pentru disfuncţionalităţi găsiţi pe display-ul tahogra-
fului sau în manualul de utilizare al producătorului.

¥
Top up washer fluid
(Top up washer fluid
(Completaţi cu lichid de
parbriz))

Nivelul lichidului de parbriz în rezervorul de lichid de parbriz a
scăzut sub nivelul minim.
X Completaţi cu lichid de parbriz (Y Pagina 231).

LOW RANGE Stop 
Apply parking brake
(Defecțiune LOW
RANGE; pt. a parca,
acționați frâna de par-
care)

Cutia de distribuţie este defectă.
X Opriţi în mod corespunzător pentru desfăşurarea traficului.
X Acţionaţi frâna manuală de parcare.
X La nevoie, asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc.
X Cuplaţi cutia de viteze în poziţia j.

ÿ
Different. lock 
sys. Malfunction
(Defecțiune sist. de blo-
care a diferențialului)

Cutia de distribuţie este defectă.
X Nu comutaţi cutia de distribuţie!
X Asiguraţi autovehiculul împotriva pornirii de pe loc prin acţionarea

frânei manuale de parcare.
X Luaţi legătura cu un atelier de service de specialitate autorizat.

LOW RANGE Malfunc‐
tion (Defecțiune LOW
RANGE)

Cutia de distribuţie este defectă.
X Nu comutaţi cutia de distribuţie!
X Asiguraţi autovehiculul împotriva pornirii de pe loc prin acţionarea

frânei manuale de parcare.
X Luaţi legătura cu un atelier de service de specialitate autorizat.

LOW RANGE Shift to 
position N briefly
(LOW RANGE comutare
temporară în treapta de
rulare N)

Nu au fost respectate una sau mai multe condiţii de comutare.
X Cuplaţi cutia de viteze în poziţia i.
X Repetaţi procesul de cuplare.

LOW RANGE Max. 
speed 40 km/h (Viteză
max. LOW RANGE 40
km/h)

Viteza maximă condiţionată de modelul constructiv, de 40 km/h
pentru procesul de cuplare a fost depăşită.
X Rulaţi mai încet.
X Repetaţi procesul de cuplare.

LOW RANGE Malfunc‐
tion To park, 
apply parking brake
(Defecțiune LOW
RANGE; pt. a parca,
acționați frâna de par-
care)

Cutia de distribuţie este defectă.
X Nu comutaţi cutia de distribuţie!
X Asiguraţi autovehiculul împotriva pornirii de pe loc prin acţionarea

frânei manuale de parcare.
X Luaţi legătura cu un atelier de service de specialitate autorizat.
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

LOW RANGE Max. 
speed 70 km/h (Viteză
max. LOW RANGE 70
km/h)

Viteza maximă condiţionată de modelul constructiv, de 70 km/h
pentru procesul de cuplare a fost depăşită.
X Rulaţi mai încet.
X Repetaţi procesul de cuplare.

Gearbox protection 
Limit 30 km/h 
Switch off LOW 
RANGE (Limită de pro-
tecţie cutie de viteze 30
km/h) Switch off LOW
RANGE (Decuplaţi LOW
RANGE)

Temperatura uleiului din cutia de distribuţie este prea mare.
X Comutaţi în poziţia de deplasare în trafic urban HIGH RANGE.

ÿ
Different. locking 
sys. cooling down 
Please wait (Sist. de
blocare a diferențialului
se răcește; vă rugăm,
așteptați)

Sistemele de blocare a diferenţialului sunt încinse.
X Aşteptaţi puţin.

LOW RANGE Shifting 
cancelled Please 
reactivate (Comutare
LOW RANGE anulată; vă
rugăm, reactivați)

Cutia de distribuţie nu a executat procesul de cuplare.
X Repetaţi procesul de cuplare.
X Respectaţi toate condiţiile de comutare.

LOW RANGE Max. 
speed 10 km/h (Viteză
max. LOW RANGE 10
km/h)

Viteza maximă condiţionată de modelul constructiv, de 10 km/h
pentru procesul de cuplare a fost depăşită.
X Rulaţi mai încet.
X Repetaţi procesul de cuplare.

LOW RANGE Max. 
speed 20 km/h (Viteză
max. LOW RANGE 20
km/h)

Viteza maximă condiţionată de modelul constructiv, de 20 km/h
pentru procesul de cuplare a fost depăşită.
X Rulaţi mai încet.
X Repetaţi procesul de cuplare.

Lumină
La autovehiculele cu faruri cu LED şi/sau lămpi în spate cu LED display-ul afişează anumite
mesaje, abia când un anumit număr de diode luminoase ale unei funcţii de iluminat sunt defecte.
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Afişări pe display Posibile cauze/urmări şi M soluţii

b
Left dipped beam
(Left dipped beam (Fază
scurtă pe partea
stângă)) sau Right 
dipped beam (Right
dipped beam (Fază
scurtă pe partea
dreaptă))

Faza scurtă de pe partea stângă sau dreaptă este defectă.
X Faruri cu LED: vizitaţi un atelier de service de specialitate autori-

zat.

Indicatoare de avertizare şi de con-
trol

Privire de ansamblu asupra indica-
toarelor de avertizare şi de control

La cuplarea contactului anumite sisteme efec-
tuează un auto-test. Astfel, unele lămpi de
avertizare şi indicatoare de control se pot
aprinde sau pot semnaliza temporar. Acest
comportament nu este critic. Doar dacă
aceste lămpi de avertizare şi indicatoare de
control se aprind sau semnalizează la pornirea
motorului sau în timpul cursei, indică o defec-
ţiune.
L Fază scurtă (Y Pagina 93)
T Lumină de poziţie (Y Pagina 93)
K Fază lungă (Y Pagina 94)
#
!

Lumină de semnalizare (Y Pagina 94)

R Lumină de ceaţă în spate
(Y Pagina 93)

N lumină de ceaţă (Y Pagina 93)
ü Centură de siguranţă (Y Pagina 294)
J Frâne (Y Pagina 290)
! ABS (Y Pagina 291)
÷ ESP® (Y Pagina 291)
å ESP® OFF (OPRIT) (Y Pagina 291)
! Frână de parcare (roşu)

(Y Pagina 293)
! Frână de parcare (galben)

(Y Pagina 293)
Ð Servo-direcţie (Y Pagina 298)
6 Sistem de siguranţă pasivă

(Y Pagina 293)
; Diagnoză motor (Y Pagina 299)
æ Rezervă de combustibil

(Y Pagina 299)
? Lichid de răcire (Y Pagina 300)
· Avertizare distanţă (Y Pagina 298)
h Sistem de control al presiunii în anve-

lope (Y Pagina 301)
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Sisteme de siguranţă

Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

J N Lampa de avertizare roşie pentru frână este aprinsă cât timp motorul este în
funcţiune.
Sistemul EBD este indisponibil din cauza unei defecţiuni. De aceea nu sunt dis-
ponibile, de asemenea, sistemul de asistenţă la frânare (BAS), asistarea la porni-
rea în pantă şi ESP®, precum şi sistemele de siguranţă la rulare.

G AVERTISMENT
Instalaţia de frânare funcţionează în continuare, dar fără funcţiile menţionate
mai sus. Prin urmare, roţile s-ar putea bloca, de exemplu, prea repede în cazul
unei frânări totale. Astfel, capacitatea de direcţie şi comportamentul la frânare
ale autovehiculului vor fi puternic afectate. Calea de frânare se poate prelungi în
cazul unei frânări de urgenţă.
Dacă sistemul ESP® nu este operaţional, funcţia ESP® nu va stabiliza autovehi-
culul.
Pericol ridicat de derapaj şi accident!
X Opriţi motorul, aşteptaţi un moment şi apoi reporniţi motorul.
X Verificaţi dacă mesajul Display a dispărut şi dacă ESP® este operaţional.
X Dacă mesajul Display este în continuare afişat:
RContinuaţi deplasarea cu atenţie.
RMergeţi imediat la un atelier de service de specialitate autorizat.

J N Lampa de avertizare roşie pentru frână este aprinsă cât timp motorul este în
funcţiune. În plus, se emite un sunet de avertizare.

G AVERTISMENT
Amplificarea forţei de frânare este avariată şi comportamentul la frânare se
poate modifica.
Pericol de accident!
X Opriţi imediat regulamentar. Nu continuaţi deplasarea!
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Luaţi legătura cu un atelier de service de specialitate autorizat.
X Respectaţi mesajele Display.
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Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

! N Lampa de avertizare galbenă ABS este aprinsă cât timp motorul este în func-
ţiune.
Sistemul ABS a fost dezactivat din cauza unei defecţiuni. De aceea, sistemul de
asistenţă la frânare (BAS), asistarea la pornirea în pantă şi ESP®, precum şi sis-
temele de siguranţă la rulare sunt dezactivate.

G AVERTISMENT
Instalaţia de frânare funcţionează în continuare, dar fără funcţiile menţionate
mai sus. Prin urmare, roţile s-ar putea bloca, de exemplu, prea repede în cazul
unei frânări totale.
Astfel, capacitatea de direcţie şi comportamentul la frânare ale autovehiculului
vor fi puternic afectate. Calea de frânare se poate prelungi în cazul unei frânări
de urgenţă.
Dacă sistemul ESP® nu este operaţional, funcţia ESP® nu va stabiliza autovehi-
culul.
Pericol ridicat de derapaj şi accident!
X Opriţi motorul, aşteptaţi un moment şi apoi reporniţi motorul.
X Verificaţi dacă mesajul Display a dispărut şi dacă ESP® este operaţional.
X Dacă mesajul Display este în continuare afişat:
RContinuaţi deplasarea cu atenţie.
RMergeţi imediat la un atelier de service de specialitate autorizat.

În cazul în care calculatorul ABS este defect, alte sisteme pot fi disponibile doar
limitat sau pot fi indisponibile, de ex. sistemul de navigaţie sau cutia de viteze
automată.

÷ N Lampa de avertizare galbenă pentru ESP® se aprinde intermitent în timpul
cursei.
ESP® sau controlul tracţiunii intervin, deoarece există pericolul de derapare sau
patinează cel puţin o roată.
Sistemul TEMPOMAT este dezactivat.
X La pornirea de pe loc, acceleraţi numai cât este necesar.
X În timpul cursei, acceleraţi mai puţin.
X Adaptaţi-vă stilul de conducere la condiţiile meteorologice şi la condiţiile

rutiere.
X Nu dezactivaţi ESP®.

În cazuri excepţionale, ar fi mai bine să dezactivaţi ESP® (Y Pagina 131).
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Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

÷ N Lampa de avertizare galbenă ESP® este aprinsă, cât timp motorul este în
funcţiune.
ESP®, sistemul de asistenţă la frânare (BAS) şi asistarea la pornirea în pantă nu
sunt disponibile din cauza unei defecţiuni.

G AVERTISMENT
Instalaţia de frânare funcţionează în continuare, dar fără funcţiile menţionate
mai sus.
Din această cauză, calea de frânare se poate prelungi la o frânare de urgenţă.
Dacă sistemul ESP® nu este operaţional, funcţia ESP® nu va stabiliza autovehi-
culul.
Pericol ridicat de derapaj şi accident!
X Respectaţi mesajele de pe display.
X Continuaţi deplasarea cu atenţie.
X Mergeţi imediat la un atelier de service de specialitate autorizat.

å N Lampa de avertizare galbenă pentru ESP® OFF este aprinsă, în timp ce moto-
rul este în funcţiune sau funcţia ECO Start-Stop este activă.
ESP® este dezactivat.

G AVERTISMENT
Dacă ESP® este dezactivat, asistenţa furnizată de acest program este redusă
drastic la stabilizarea autovehiculului.
Pericol ridicat de derapaj şi accident!
X Activaţi din nou ESP®.

În cazuri excepţionale, ar fi mai bine să dezactivaţi ESP® (Y Pagina 131).
X Adaptaţi-vă stilul de conducere la condiţiile meteorologice şi la condiţiile

rutiere.

Dacă sistemul ESP® nu poate fi activat:
X Continuaţi deplasarea cu atenţie.
X solicitaţi verificarea ESP® într-un atelier de service de specialitate autorizat.
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Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

å N Lampa de avertizare galbenă ESP® OFF este aprinsă, în timp ce motorul func-

ţionează, iar afişajul  luminează intermitent pe displayul multifuncţional.
Este apăsată tasta pentru mecanismul de blocare a diferenţialului fără a fi înde-
plinite condiţiile preliminare pentru cuplarea mecanismului de blocare a diferen-
ţialului.
ESP® este dezactivat.

G AVERTISMENT
Dacă ESP® este oprit prin intermediul tastei pentru mecanismul de blocare a
diferenţialului, asistenţa furnizată de acest program la stabilizarea autovehiculu-
lui este complet dezactivată.
Pericol ridicat de derapaj şi accident!
X Reactivaţi ESP® prin apăsarea tastei pentru mecanismul de blocare a diferen-

ţialului (Y Pagina 120) .
X Adaptaţi-vă stilul de conducere la condiţiile meteorologice şi la condiţiile

rutiere.

! N Lampa martor roşie pentru frâna de parcare luminează intermitent sau este
aprinsă şi/sau lampa de avertizare galbenă pentru frâna de parcare este
aprinsă.
Frâna de parcare este defectă sau display-ul afişează o indicaţie pentru elibera-
rea frânei de parcare.
Dacă este aprinsă numai lampa martor roşie pentru frâna de parcare, frâna de
parcare este acţionată.
X Respectaţi mesajele de pe display (Y Pagina 276).

6 N Lampa de avertizare roşie pentru sistemul de siguranţă pasivă este aprinsă
cât timp motorul este în funcţiune.
Sistemul de siguranţă pasivă este defect.

G AVERTISMENT
Airbagurile sau întinzătoarele de centură ar putea fie să se declanşeze involun-
tar, fie să nu se declanşeze deloc în caz de accident.
Pericol ridicat de rănire!
X Respectaţi mesajele de pe display.
X Continuaţi deplasarea cu atenţie.
X Solicitaţi verificarea sistemului de siguranţă pasivă şi a componentelor aces-

tuia la un atelier de service de specialitate autorizat.
Informaţii suplimentare cu privire la sistemul de siguranţă pasivă şi componen-
tele acestuia găsiţi în secţiunea „Siguranţa pasagerilor“.
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Centură de siguranţă

Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

ü N Indicatorul de avertizare roşu pentru centura de siguranţă se aprinde sau cli-
peşte după pornirea motorului. În plus, se poate emite şi un sunet de avertizare.
Numai pentru anumite ţări: lampa de avertizare roşie pentru centura de sigu-
ranţă se aprinde după cuplarea aprinderii timp de maximum şase secunde.
Lampa de avertizare pentru centura de siguranţă aminteşte şoferului şi însoţito-
rului să îşi cupleze centurile.
X Cuplaţi centura de siguranţă (Y Pagina 45).

ü N Lampa de avertizare roşie pentru centura de siguranţă se aprinde după porni-
rea motorului, imediat după ce a fost închisă uşa şoferului sau uşa însoţitorului.
Şoferul sau însoţitorul nu şi-a cuplat centura de siguranţă.
X Cuplaţi centura de siguranţă (Y Pagina 45).

Lampa de avertizare se stinge.
La autovehiculele cu decuplare automată a airbagului însoţitorului se află
obiecte pe scaunul însoţitorului.
X Îndepărtaţi obiectele de pe scaunul însoţitorului şi depozitaţi-le într-un loc

sigur.
Lampa de avertizare se stinge.

ü N Lampa de avertizare roşie pentru centura de siguranţă clipeşte şi se aude un
sunet de avertizare intermitent.
Şoferul sau însoţitorul nu şi-a cuplat centura de siguranţă. Şoferul rulează cu o
viteză mai mare de 25 km/h sau, pentru scurt timp, mai mare de 25 km/h.
X Cuplaţi centura de siguranţă (Y Pagina 45).

Lampa de avertizare se stinge şi sunetul de avertizare intermitent se opreşte.
La autovehiculele cu decuplare automată a airbagului însoţitorului se află
obiecte pe scaunul însoţitorului. Şoferul rulează cu o viteză mai mare de
25 km/h sau, pentru scurt timp, mai mare de 25 km/h.
X Îndepărtaţi obiectele de pe scaunul însoţitorului şi depozitaţi-le într-un loc

sigur.
Lampa de avertizare se stinge şi sunetul de avertizare intermitent se opreşte.
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Dezactivarea automată a airbagului însoţţitorului

PASSENGER AIR BAG ON

Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

× N Lampa martor PASSENGER AIRBAG OFF se stinge şi PASSENGER AIRBAG ON
se aprinde.
Airbagul însoţitorului este activat în timpul rulării cu toate că scaunul însoţitoru-
lui
Reste ocupat de un copil într-un sistem de siguranţă pasivă pentru copii sau de

către o persoană de statură mică
sau
Rnu este ocupat.
În anumite cazuri sistemul recunoaşte obiecte sau forţe, care exercită o greu-
tate suplimentare asupra scaunului.

G AVERTISMENT
Airbagul însoţitorului se poate declanşa necontrolat.
Pericol ridicat de rănire!
X Opriţi imediat regulamentar.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Decuplaţi contactul.
X Deschideţi uşa însoţitorului.
X Luaţi copiii şi sistemele de siguranţă pasivă pentru copiii de pe scaunul însoţi-

torului.
X Asiguraţi-vă că nu există obiecte care să exercite o greutate suplimentară

asupra scaunului însoţitorului sau care să fie blocate în scaunul însoţitorului.
În caz contrar, sistemul poate recunoaşte greutatea suplimentară şi aprecia
un ocupant al autovehiculului de pe scaunul însoţitorului mai greu decât este.

X Lăsaţi scaunul însoţitorului liber, închideţi uşa însoţitorului şi cuplaţi aprinde-
rea.

X Supravegheaţi lampa martor PASSENGER AIRBAG OFF din consola centrală şi
verificaţi următoarele:
Dacă scaunul este neocupat şi aprinderea este cuplată, lampa martor PAS-
SENGER AIRBAG OFF trebuie să fie aprinsă în permanenţă. Dacă lampa mar-
tor PASSENGER AIRBAG OFF este aprinsă, decuplarea automată a airbagului
însoţitorului a dezactivat airbagul însoţitorului.

X Aşteptaţi minim un minut, până când au fost încheiate procedeele necesare
de verificare.

Când sunt îndeplinite aceste condiţii, scaunul însoţitorului poate fi din nou ocu-
pat. În funcţie de clasa de greutate a persoanei aflată pe scaunul însoţitorului,
lampa martor PASSENGER AIR BAG OFF este stinsă sau aprinsă permanent.
Ţineţi cont de indicaţiile privind clasele de greutate de la sistemul de decuplare
automată a airbagului pentru însoţitor.
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Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Dacă condiţiile nu sunt îndeplinite, decuplarea automată a airbagului pentru
însoţitor poate fi defectă.
X Montaţi sistemele de siguranţă pasivă pentru copii pe un scaun cores-

punzător din spate.
sau
X Aşezaţi persoanele de statură mică pe un scaun corespunzător din spate.
X Mergeţi imediat la un atelier de service de specialitate autorizat.
Mai multe informaţii despre decuplarea airbagului pentru însoţitor găsiţi în „Sta-
rea airbagului pentru însoţitor“ (Y Pagina 48).
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PASSENGER AIR BAG OFF

Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

4 N Lampa martor PASSENGER AIRBAG OFF se aprinde.
Airbagul însoţitorului este dezactivat în timpul cursei, deşi se află o persoană pe
scaunul însoţitorului.
Dacă forţe adiţionale acţionează asupra scaunului sau însoţitorul nu stă corect
pe suprafaţa scaunului, sistemul poate măsura o greutate prea mică.

G AVERTISMENT
Airbagul însoţitorului nu se declanşează în cazul unui accident.
Pericol ridicat de rănire!
X Opriţi imediat regulamentar.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Decuplaţi contactul.
X Lăsaţi însoţitorul să coboare.
X Asiguraţi-vă că nu există obiecte blocate în scaunul însoţitorului.

În caz contrar, sistemul poate identifica o greutate prea mică şi aprecia un
ocupant al vehiculului de pe scaunul însoţitorului mai uşor decât este.

X Lăsaţi scaunul însoţitorului liber, închideţi uşa însoţitorului şi cuplaţi aprinde-
rea.

X Supravegheaţi lampa martor PASSENGER AIRBAG OFF din consola centrală şi
verificaţi următoarele:
Dacă scaunul este neocupat şi aprinderea este cuplată, lampa martor PAS-
SENGER AIRBAG OFF trebuie să fie aprinsă în permanenţă. Dacă lampa mar-
tor PASSENGER AIRBAG OFF este aprinsă, decuplarea automată a airbagului
însoţitorului a dezactivat airbagul însoţitorului.

X Aşteptaţi minim un minut, până când au fost încheiate procedeele necesare
de verificare.

Când sunt îndeplinite aceste condiţii, scaunul însoţitorului poate fi din nou ocu-
pat. În funcţie de clasa de greutate a persoanei aflată pe scaunul însoţitorului,
lampa martor PASSENGER AIR BAG OFF este stinsă sau aprinsă permanent.
Ţineţi cont de indicaţiile privind clasele de greutate de la sistemul de decuplare
automată a airbagului pentru însoţitor.
Dacă condiţiile nu sunt îndeplinite, decuplarea automată a airbagului pentru
însoţitor poate fi defectă.
X Mergeţi imediat la un atelier de service de specialitate autorizat.
Mai multe informaţii despre starea corectă a airbagului pentru însoţitor găsiţi în
„Starea airbagului pentru însoţitor“ (Y Pagina 48).
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Sisteme de rulare

Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

· N Lampa de avertizare roşie pentru avertizarea de distanţă se aprinde. În plus,
se emite un sunet de avertizare.
Asistentul activ la frânare a identificat un pericol de coliziune şi a executat o frâ-
nare autonomă.
X Fiţi imediat pregătit de frânare.
X Observaţi cu atenţie situaţia din trafic. După caz, frânaţi sau ocoliţi un obsta-

col.

Autovehicul

Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

Ð N Lampa de avertizare roşie pentru servo-direcţie este aprinsă cât timp motorul
este în funcţiune. În plus, se emite un sunet de avertizare.
Direcţia asistată poate fi defectă. După caz, trebuie să manevraţi cu mai multă
forţă.
X Conduceţi în continuare cu prudenţă până la un atelier de service de speciali-

tate autorizat şi solicitaţi imediat verificarea direcţiei.
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Motor

Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

; N Lampa de avertizare galbenă pentru diagnoza motorului este aprinsă cât timp
motorul este în funcţiune.
Poate exista o defecţiune, de exemplu:
Rla managementul motorului
Rla injecţie
Rla instalaţia de gaze arse
Rla sistemul de aprindere (în cazul autovehiculelor cu motor pe benzină)
Rla instalaţia de combustibil
Valorile-limită ale emisiilor pot fi depăşite, iar motorul poate funcţiona în regim
în avarie.
X Solicitaţi verificarea imediată a autovehiculului la un atelier de service de spe-

cialitate.

æ N Lampa de avertizare galbenă pentru rezerva de combustibil este aprinsă cât
timp motorul este în funcţiune.
Cantitatea disponibilă de combustibil a ajuns la zona de rezervă.
X Alimentaţi la cea mai apropiată benzinărie.
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Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

? N Lampa de avertizare roşie pentru lichidul de răcire este aprinsă cât timp
motorul este în funcţiune şi afişajul temperaturii lichidului de răcire se află la
începutul scalei.
Senzorul de temperatură pentru afişajul temperaturii lichidului de răcire este
defect.
Temperatura lichidului de răcire nu mai este monitorizată. Dacă lichidul de
răcire este prea fierbinte, se poate avaria motorul.
X Opriţi imediat în mod corespunzător pentru desfăşurarea traficului şi apoi

opriţi şi motorul. Nu continuaţi deplasarea!
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Luaţi legătura cu un atelier de service de specialitate autorizat.

? N Lampa de avertizare roşie pentru lichidul de răcire este aprinsă cât timp
motorul este în funcţiune.
Nivelul lichidului de răcire este prea scăzut.
Dacă nivelul lichidului de răcire a motorului este corect, admisia aerului la radia-
tor poate fi obstrucţionată sau ventilatorul electric al radiatorului poate fi
defect.
Lichidul de răcire este prea fierbinte, iar motorul nu se răceşte suficient.
X Respectaţi mesajele de pe display.
X Opriţi imediat în mod corespunzător pentru desfăşurarea traficului şi apoi

opriţi şi motorul.
X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Părăsiţi vehiculul şi nu rămâneţi în apropiere până când motorul nu s-a răcit.
X Verificaţi şi completaţi cu lichid de răcire, respectând totodată notele de aver-

tizare (Y Pagina 229).
X Solicitaţi verificarea sistemului de răcire a motorului la un atelier de service

de specialitate autorizat, dacă lichidul de răcire trebuie să fie completat mai
des ca de obicei.

X Asiguraţi-vă că admisia aerului la radiatorul motorului nu este obstrucţionată,
de ex., din cauza zăpezii topite şi apoi îngheţate.

X Observaţi afişajul temperaturii lichidului de răcire la Kombiinstrument.
X Abia după ce temperatura lichidului de răcire a scăzut sub 120 †, porniţi din

nou motorul. În caz contrar, motorul poate suferi deteriorări.
X Verificaţi temperatura lichidului de răcire prin intermediul afişării analogice de

pe display-ul panoului de instrumente (Y Pagina 148).
X Conduceţi mai departe până la atelierul de service de specialitate autorizat

cel mai apropiat.
Totodată, evitaţi solicitarea puternică a motorului, de ex., deplasările în zone
montane şi traficul în regim Stop-and-Go.
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Anvelope

Lampa de 
avertizare/
indicatoare

N Tipul semnalului
Posibile cauze/urmări şi M soluţii

h N Lampa de avertizare galbenă pentru controlul presiunii din anvelope (pierderi
de presiune/defecţiune) se aprinde.
Controlul presiunii în anvelope a identificat o scădere de presiune la minim o
anvelopă.

G AVERTISMENT
Anvelopele cu o presiune prea scăzută reprezintă următoarele pericole:
Ranvelopele se pot sparge, în special la încărcare şi viteză mare.
Ranvelopele se pot uza excesiv şi/sau inegal, ceea ce poate afecta aderenţa

anvelopelor.
Rcaracteristicile de deplasare, precum şi comportamentul de conducere şi de

frânare pot fi afectate semnificativ.
Pericol de accident!

X Opriţi autovehiculul fără a efectua manevre bruşte de direcţie şi de frânare.
Luaţi în seamă condiţiile din trafic când faceţi acest lucru.

X Asiguraţi autovehiculul contra pornirii de pe loc (Y Pagina 126).
X Respectaţi mesajele de pe display.
X Verificaţi anvelopele şi, dacă este nevoie, schimbaţi roata (Y Pagina 254).
X Verificaţi presiunea din anvelope (Y Pagina 250).
X Dacă este nevoie, corectaţi presiunea în anvelope.

h N Lampa de avertizare galbenă pentru sistemul de control al presiunii în anve-
lope (scădere de presiune/defecţiune) clipeşte aproximativ un minut şi apoi
rămâne aprinsă permanent.
Controlul presiunii din anvelope este defect.

G AVERTISMENT
Este posibil ca sistemul să nu poată să recunoască sau să anunţe în mod cores-
punzător o presiune a anvelopelor prea redusă.
Pericol de accident!
X Respectaţi mesajele de pe display.
X Mergeţi la un atelier de service de specialitate autorizat.
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Casetă tehnică
Internet

Informații suplimentare cu privire la autovehi-
culele Mercedes-Benz și Mercedes‑Benz AG
pot fi găsite pe Internet la:
https://www.mercedes-benz.com
https://www.daimler.com

Redacția

Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la
acest manual de utilizare, contactați:
Mercedes‑Benz AG, HPC: CAC, Customer Ser-
vice, 70546 Stuttgart, Germania
©Mercedes‑Benz AG: tipărirea, traducerea și
multiplicarea, chiar și sub formă de extrase,
sunt permise numai cu o aprobare în scris din
partea Daimler AG.

Producătorul autovehiculului

Mercedes‑Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Germania

Data ediţiei 24.01.2020
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