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Internett
Du kan lese mer om kjøretøyene fra Mercedes-
Benz og om Daimler AG på følgende nettsteder:

http://www.mercedes-benz.com

http://www.daimler.com

Redaksjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne
instruksjonsboken, kan du kontakte teknisk
redaksjon på følgende adresse:

Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service, 70546
Stuttgart, Tyskland
©Daimler AG: Opptrykk, oversettelse og kopiering
(ev. utdrag) er forbudt med mindre Daimler AG
har gitt skriftlig tillatelse til det.

Kjøretøyprodusent
Daimler AG

Mercedesstraße 137

70327 Stuttgart

Tyskland

Symboler

I denne instruksjonsboken finner du følgende
symboler:

& FARE Fare når det ikke tas hensyn til var‐
selinformasjon

Varselinformasjon gjør oppmerksom på farer
som kan skade din eller andre personers
helse eller utgjøre en livsfare for deg eller
andre personer.
# Ta hensyn til varselinformasjonen i

denne instruksjonsboken

+ MILJØVERN Miljøskader når miljøinfor‐
masjon ikke tas hensyn til

Miljøinformasjon inneholder informasjon om
miljøbevist adferd eller miljøbevist avfallsbe‐
handling.
# Ta hensyn til miljøinformasjon.

* MERKNAD Materielle skader når skade‐
informasjon ikke tas hensyn til

Skadeinformasjon gjør oppmerksom på farer
som kan føre til skader på bilen.
# Ta hensyn til skadeinformasjon.

% Praktiske merknader eller tilleggsinformasjon
du kan ha nytte av.

X Instruksjon

(Q side) Mer informasjon om et emne

Visning Visning på flerfunksjons-/multimedie‐
skjerm

+ Det øverste menynivået som skal vel‐
ges i multimediasystemet

* Tilsvarende undermenyer som skal
velges i multimediasystemet

* Angir en årsak

Redaksjonen avsluttet 09.02.17



Velkommen til Mercedes-Benz' verden

Les denne instruksjonsboken nøye, og gjør deg
kjent med kjøretøyet før du starter på din første
kjøretur. Av hensyn til din egen sikkerhet og for at
du skal få glede av kjøretøyet lengst mulig, er det
viktig at du følger anvisningene og varselmerkna‐
dene i instruksjonsboken. Hvis du ikke gjør dette,
kan det oppstå personskader og skader på kjøre‐
tøyet og miljøet.

Kjøretøyets utstyrsnivå eller produktbetegnelse
kan variere alt etter:

R Modell
R Bestilling
R Versjon (land)
R Tilgjengelighet

Illustrasjonene i denne instruksjonsboken viser et
venstrestyrt kjøretøy. I høyrestyrte kjøretøy vil
plasseringen av kjøretøykomponenter og betje‐
ningselementer være annerledes.

Mercedes-Benz tilpasser kjøretøyene sine fortlø‐
pende etter hvert som det kommer ny kunnskap
og teknologi.

Mercedes-Benz forbeholder seg derfor retten til å
gjøre endringer med hensyn til følgende:

R Utforming
R Utstyr
R Teknologi

Beskrivelsen kan derfor i enkelte tilfeller avvike
fra ditt kjøretøy.

Følgende inngår som en del av kjøretøyet:

R Digital instruksjonsbok
R Trykt instruksjonsbok
R Servicehefte
R Ekstra bruksanvisninger avhengig av utstyr

Sørg for at disse dokumentene alltid ligger i kjø‐
retøyet. Hvis du selger kjøretøyet, skal alle doku‐
mentene overleveres til den nye eieren.
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1Rattgirspaker → 119

2DIRECT SELECT-spak → 117

3 Innvendig speil → 91

4 Takbetjeningsenhet → 81

5DIN-sjakt, f.eks. med plass til en
fartsskriver eller tidsur for kupévar‐
meren

6Display av MBUX Multimediasy‐
stem

→ 173

7Betjeningselementer MBUX Multi‐
mediasystem

→ 175

8Klimatiseringssystem → 92

9Plassering av fartsskriver

ADeksel lagringsrom → 233

BKoppholder → 72

C12 V stikkontakt → 73

DBiler med KEYLESS-START: spor for
nøkkel

E åpne og lukke elektrisk skyvedør → 44

FSlå varselblinklys på og av → 80

GUSB-inngang → 69

HStart-stopp-knapp → 104

IHøyre bryterfelt

Slå firehjulsdrift på/av → 121

Slå LOW RANGE på/av → 121

Slå DSR på/av → 122

Hev / senk bilens nivå → 124

Slå hjelpedrift på/av → 159

Slå regulering av motorturtall (ADR)
på/av

→ 160

Slå bagasjeromslys på/av → 103

JRattknapper → 166

KÅpne motorpanser → 205

LVenstre bryterfelt

Stille inn motorturtall (ADR) → 160

M Lysbryter

Regulator for lysets rekkevidde → 79

NRattknapper → 166

OKombibryter

Blinke → 79

Fjernlys → 79

Vindusvisker → 88

Vindusvisker bak → 88
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Instrumentdisplay (fargedisplay)

1Speedometer → 165

2÷ ESP® → 302

3· Avstandsvarsel → 307

4ü Sikkerhetsbelte ikke tatt på → 306

5#! Blinklys → 79

6Multifunksjonsdisplay → 302

7h Dekktrykkstap varsellys → 302

8; Motordiagnose → 308

9% Forgløding og feil ved forglø‐
desystem

A Turtallsmåler → 165

B! Parkeringsbremse satt på
(rød)

→ 302,
302

CJ Bremse (rød) → 302

D# Elektrisk feil → 308

EVisning kjølevæsketemperatur
og ? kjølevæske for varm

→ 308

FSpeedometer (se separat bruksan‐
visning)

G! Elektrisk parkeringsbremse
(gul)

→ 302

H6 Passasjersikringssystem → 25

IK Fjernlys → 79

JL Nærlys → 78

KT Sidelys → 78

LVisning drivstoffnivå og æ driv‐
stoffreserve med visning av tan‐
klokkposisjon

→ 308

M

Tåkelys

→ 78

NR Tåkebaklys → 78

OJ Bremse (gul) → 302

P! ABS forstyrret → 302

Qå ESP® utkoblet → 302
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Instrument-display (svart-hvitt
skjerm) med rattbrytere

1Speedometer → 165

2÷ ESP® → 302

3· Avstandsvarsel → 307

4ü Sikkerhetsbelte ikke tatt på → 306

5#! Blinklys → 79

6Visning varsel- og kontrollamper

1 Minst en dør er ikke helt luk‐
ket

h Dekktrykktap → 302

Ð Servostyring forstyrret → 307

# Elektrisk feil → 308

G SOS-nødanropssystem
(Mercedes-Benz nødanropssystem)

æ Aktiv bremseassistent utkob‐
let

é ATTENTION ASSIST utkoblet

 Kjørefeltassistent inaktiv

_ Fjernlysassistent → 81

e (hvit) kjørefeltassistent aktiv
og klar til varsling / e (rød) var‐
sel fra kjørefeltassistent

7 Turtallsmåler

8Speedometer (se separat bruksan‐
visning)

9; Motordiagnose → 308

A% Forgløding og feil ved forglø‐
desystem

B! Parkeringsbremse satt på
(rød)

→ 302,
302

CJ Bremse (rød) → 302

DØ AdBlue-forråd lavt → 128

Eæ Drivstoffreserve → 308

F+ LOW RANGE aktiv → 121

G! Elektrisk parkeringsbremse
(gul)

→ 302

HMultifunksjonsdisplay → 302

I6 Passasjersikringssystem → 25

J

 Retarder (se separat bruks‐
anvisning)

KK Fjernlys → 79

LL Nærlys → 78

MT Sidelys → 78

N

Tåkelys

→ 78

OR Tåkebaklys → 78
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PJ Bremse (gul) → 302

Q! ABS forstyrret → 302

Rå ESP® utkoblet → 302
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Instrument-display (svart-hvit
skjerm) uten rattknapper

1Speedometer → 165

2÷ ESP® → 302

3· Avstandsvarsel → 307

4ü Sikkerhetsbelte ikke tatt på → 306

5#! Blinklys → 79

6Visning varsel- og kontrollamper

C Minst en dør er ikke helt luk‐
ket

h Dekktrykkstap varsellys → 302

Ð Servostyring forstyrret → 307

# Elektrisk feil → 308

G SOS-nødanropssystem
(Mercedes-Benz nødanropssystem)

æ Aktiv bremseassistent utkob‐
let

é ATTENTION ASSIST utkoblet

 Kjørefeltassistent inaktiv

_ Fjernlysassistent → 81

e (hvit) kjørefeltassistent aktiv
og klar til varsling / e (rød) var‐
sel fra kjørefeltassistent

 Retarder (se separat bruks‐
anvisning)

7 Turtallsmåler

8Speedometer (se separat bruksan‐
visning)

9; Motordiagnose → 308

A% Forgløding og feil ved forglø‐
desystem

B! Parkeringsbremse satt på
(rød)

→ 302,
302

CJ Bremse (rød) → 302

DKnapper for betjening av kjørecom‐
puter

→ 166

EØ AdBlue-forråd lavt → 128

Fæ Drivstoffreserve → 308

G+ LOW RANGE aktiv → 121

H! Elektrisk parkeringsbremse
(gul)

→ 302

IMultifunksjonsdisplay → 302

J6 Passasjersikringssystem → 25

KK Fjernlys → 79

LL Nærlys → 78

MT Sidelys → 78
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N

Tåkelys

→ 78

OR Tåkebaklys → 78

PJ Bremse (gul) → 302

Q! ABS forstyrret → 302

Rå ESP® utkoblet → 302

Kort oversikt – Kombiinstrument 9



Variant 1 av takbetjeningsenhet
1Solskjermer → 91

2Knapp for anrop ved uhell
(Mercedes PRO connect)

3Ì Slå på/av kupéalarm → 55

Eller slå på/av bussens innvendige
lys

4p Slå leselys venstre på/av

5| Slå automatisk lysstyring
på/av

6c Slå kupébelysning foran
på/av

7w Slå kupébelysning bak på/av

8p Slå leselys høyre på/av

9ËSlå borttauingsalarmen av/på → 55

ABrillerom → 70

BG SOS-nødanropssystem
(Mercedes-Benz nødanropssystem)

CEDW-kontrollamper eller LED-kon‐
trollamper støttebatteri nødropssy‐
stem (bare for Russland)
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Variant 2 av takbetjeningsenhet
1Solskjermer → 91

2p Slå leselys venstre på/av

3| Slå automatisk lysstyring
på/av

4c Slå kupébelysning foran
på/av

5w Slå kupébelysning bak på/av

6p Slå leselys høyre på/av
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Variant 3 av takbetjeningsenhet
1Solskjermer → 91

2| Slå automatisk lysstyring
på/av

3c Slå kupébelysning foran
på/av

→ 55

4w Slå kupébelysning bak på/av
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Variant 4 av takbetjeningsenhet
1Solskjermer → 91 2 slå kupelys av eller på

Kort oversikt – Takbetjeningsenhet 13



Dørbetjening i kjøretøy med elektrisk justerbare seter
1Stille inn sidespeil → 90

2Slå på/av sentrallåsen → 42

3Slå setevarme av/på → 67

4 Justere forsetene elektrisk → 60

5Betjene minnefunksjonen → 62

6Åpne dør → 41

7Åpne og lukke høyre sidevindu → 51

8Åpne og lukke venstre sidevindu → 51
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Dørbetjening i kjøretøy uten elektrisk justerbare seter
1Stille inn sidespeil → 90

2Slå på/av sentrallåsen → 42

3Slå setevarme av/på → 67

4Åpne dør → 41

5Åpne og lukke høyre sidevindu → 51

6Åpne og lukke venstre sidevindu → 51

Kort oversikt – Dørbetjening 15



1Kontrollere og etterfylle driftsmid‐
ler

→ 269

Starthjelp → 221

2Knapp for SOS-nødanropssystem
og anrop ved uhell

→ 190

3Varseltrekant → 218

Refleksvest → 218

Førstehjelpsmappe → 218

4Brannslokningsapparat → 218

5Biler med bakhjulsdrift: hydraulisk
jekk og verktøy for hjulskift

→ 233

6Varselblinkanlegg → 80

7QR-koder for bestemmelse av red‐
ningskort

→ 23

8Koble fra startbatteri → 223

9Biler med forhjulsdrift: mekanisk
jekk og verktøy for hjulskift

→ 254

A Tanklokkdeksel med informasjons‐
skilt for dekktrykk, drivstofftype og
QR-koder for bestemmelse av red‐
ningskort

→ 125

BPunktering → 219
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CBiler med bakhjulsdrift: stoppe‐
kloss

DReservehjul (eksempel) → 261

Kort oversikt – Nødstilfeller og uhell 17



Miljøvern

+ MILJØVERN Miljøskader på grunn av
driftsbetingelser og personlig kjøremåte

Bilens utslipp henger direkte sammen med
kjøremåten.

Du kan bidra til å skåne miljøet ved å kjøre
miljøvennlig. Ta hensyn til følgende anbefalin‐
ger om driftsbetingelsene og din egen kjøre‐
måte.
Driftsbetingelser:
# Sørg for riktig dekktrykk.
# Ikke ta med unødig ballast (f.eks. et tak‐

slaststativ som det ikke lenger er behov
for).

# Overhold serviceintervallene.
Jevnlig service på kjøretøyet skåner mil‐
jøet.

# Få alltid service utført på et autorisert
verksted.

Personlig kjøremåte:
# Ikke gi gass mens du starter motoren.
# Ikke la motoren gå seg varm mens bilen

står stille.
# Kjør forutseende og hold tilstrekkelig

avstand.
# Unngå hyppig og sterk akselerasjon og

bremsing.
# Gir i tide og kjør girene bare Ô ut.
# Stans motoren ved venting som skyldes

trafikkforholdene, bruk f.eks. ECO start-
stopp-funksjonen.

# Kjør drivstoffbesparende.

Retur av utrangerte kjøretøy

Kun for land i EU:
Mercedes-Benz tar imot din utrangerte bil til mil‐
jøvennlig avfallshåndtering i tråd med EUs direk‐
tiv for utrangerte kjøretøyer.

Et nett av returmottak og demonteringsbedrifter
står parat til å ta imot din utrangerte bil. Du kan
levere bilen gratis til en av disse bedriftene. På
den måten bidrar du til å slutte gjenvinningssirke‐
len og skåne ressursene.

Du finner mer informasjon om resirkulering og
gjenbruk av utrangerte biler, samt gjeldende
returbetingelser, på nettstedet til Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz originaldeler

+ MILJØVERN Miljøskader på grunn av at
det ikke brukes resirkulerte bytteaggrega‐
ter

Daimler AG tilbyr resirkulerte bytteaggregater
og -deler med samme kvalitet som nye deler.
Her gjelder samme krav til garantiansvar som
for nye deler.
# Bruk resirkulerte bytteaggregater og -

deler fra Daimler AG.

* MERKNAD Påvirkning av passasjersik‐
ringssystemenes funksjon ved installa‐
sjon av tilbehørsdeler, reparasjoner eller
sveisearbeider

I følgende områder av bilen kan det være
montert kollisjonsputer, beltestrammere, sty‐
reenheter og sensorer for passasjersikrings‐
systemene:

R Dørkarmer
R Takrammer
R Dører
R Dørstolper
R Terskler
R Sete
R Cockpit
R Kombiinstrument
R Midtkonsoll

# I disse områdene må det ikke installeres
tilbehør som f.eks. audiosystemer.

# Ikke utfør reparasjoner eller sveisearbei‐
der.

# Få alltid tilbehør ettermontert av et
autorisert verksted.

Hvis du bruker deler, felger og dekk samt sikker‐
hetsrelevant tilbehør som ikke er godkjent av
Mercedes-Benz, kan det sette bilens driftssikker‐
het i fare. Sikkerhetsrelevante systemer, f.eks.
bremsesystemet, kan bli svekket. Bruk uteluk‐
kende Mercedes-Benz originaldeler eller deler av
tilsvarende kvalitet. Bruk bare dekk, felger og til‐
behørsdeler som er godkjent for din biltype.

Originaldeler og ombyggings- og tilbehørsdeler
som er godkjent for din biltype, er testet av
Mercedes-Benz med tanke på pålitelighet, sikker‐
het og egnethet. Andre deler kan ikke Mercedes-
Benz vurdere, selv om vi foretar kontinuerlige
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markedsundersøkelser. Derfor tar ikke Mercedes-
Benz ansvar for bruk av slike deler i Mercedes-
Benz biler, selv om det i enkelttilfeller kan fore‐
ligge en godkjennelse eller offentlig tillatelse.

Visse deler er bare godkjent for montering og
ombygging hvis de overholder gjeldende lovbe‐
stemmelser. Alle originaldeler fra Mercedes-Benz
oppfyller denne forutsetningen for godkjenning.
Deler som ikke er godkjent, kan føre til at type‐
godkjenningen bortfaller.

Dette er tilfellet i følgende situasjoner:

R Biltypen som er angitt i typegodkjenningen,
endrer seg.
R Det kan forventes at andre trafikanter utset‐

tes for fare.
R Avgass- eller støyegenskapene blir dårligere.

Oppgi alltid bilens understellsnummer (VIN) når
du bestiller Mercedes-Benz originaldeler
(→ Side 268).

Instruksjoner for til-, på-, inn- og ombygg

Av sikkerhetsgrunner skal du sørge for at påbygg
framstilles og monteres i henhold til de gjeldende
påbyggsretningslinjene til Mercedes-Benz. Disse
påbyggretningslinjene sikrer at understellet og
påbygget danner en enhet, og man oppnår størst
mulig drifts- og kjøresikkerhet.

I utgangspunktet har både bilprodusenten og
påbyggsprodusenten ansvar for at de leverte pro‐
duktene kun brukes i trygg tilstand i trafikken, og
at de da ikke utgjør noen fare for personer. Ellers
kan det følge både strafferettslige, sivilrettslige
og offentlige konsekvenser. Her har hver produ‐
sent ansvaret for sitt produkt. Ved produksjon av
påbygg, innbygg og ombygg skal direktiv
2001/95/EF om generell produktsikkerhet over‐
holdes.

Mercedes‑Benz anbefaler av sikkerhetsårsaker:

R Gjennomfør ikke noen andre endringer på kjø‐
retøyet.
R Innhent tillatelse fra Mercedes-Benz ved avvik

fra de fritt gitte påbyggsretningslinjene.

Aksept fra biltilsynet eller offentlige godkjennin‐
ger utelukker ikke sikkerhetsrisikoer.

Ta hensyn til informasjonen om Mercedes-Benz
originaldeler (→ Side 18).

Du finner retningslinjene for påbygg fra
Mercedes-Benz under https://bb-

portal.mercedes-benz.com/portal/kat_iv.html?
&L.

Der finner du informasjon om PIN-belegg og om
skifte av sikringer.

% Ytterligere informasjon finner du hos et kvali‐
fisert fagverksted.

& ADVARSEL Ulykker‑ og fare for persons‐
kade ved ikke fagmessig ombygging eller
forandringer på kjøretøyet

Ombygging eller forandringer på kjøretøyet
kan påvirke funksjonen til systemer eller kom‐
ponenter.

Dermed kan disse ikke lenger fungere som til‐
tenkt og/eller sett driftssikkerheten til kjøre‐
tøyet i fare.
# Ombygging eller forandringer på kjøre‐

tøyet skal alltid gjennomføres ved et
kvalifisert fagverksted.

Heller ikke tilsynelatende ubetydelige endringer
på kjøretøyet, som f.eks. montering av en kjøler‐
gardin ved vinterdrift, er tillatt. Dekk ikke til
motorkjøleren. Bruk heller ikke noen termomat‐
ter, insektbeskyttelsestrekk eller lignende.

Hvis ikke blir verdiene til diagnosesystemet feil. I
noen land er loggføring av motordiagnose-data
foreskrevet i lov, og må til enhver tid være tilgjen‐
gelige og korrekte.

Fabrikkutrusningen med lasterombunn i tre eller
plast, er en integrert del av kjøretøyets struktur.
Når du fjerner lasterombunnen, kan karosseriet
bli skadet. Dette påvirker sikringen av lasten, og
den maksimale belastbarheten til surrepunktene
er ikke lenger garantert. Derfor skal ikke laste‐
rombunnen fjernes.

Instruksjonsbok

Denne instruksjonsboken beskriver alle modeller,
standard- og tilleggsutstyr for bilen som var til‐
gjengelig da redaksjonen avsluttet arbeidet med
instruksjonsboken. Nasjonale avvik kan fore‐
komme. Vær oppmerksom på at denne bilen ikke
nødvendigvis er utstyrt med alle funksjoner som
er beskrevet her. Dette gjelder også sikkerhetsre‐
levante systemer og funksjoner. Derfor kan utsty‐
ret i denne bilen avvike noe fra beskrivelsene og
bildene.

I bilens originale kjøpekontrakt er alle systemer i
denne bilen oppført.
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Ved spørsmål om utstyr og betjening kan du kon‐
takte et Mercedes-Benz verksted .

Instruksjonsboken og serviceheftet er viktige
dokumenter og skal oppbevares i bilen.

Driftssikkerhet

& ADVARSEL Ulykkesrisiko pga. funksjons‐
feil eller systembortfall

Dersom du unnlater å få utført fastsatte ser‐
vice-/vedlikeholdsarbeider eller nødvendige
reparasjoner, kan funksjonsforstyrrelser eller
systembortfall oppstå.
# Få alltid fastsatte service‑/vedlikeholds‐

arbeider og nødvendige reparasjoner
utført på et autorisert verksted.

& ADVARSEL Feilaktig utførte forandringer
i elektroniske komponenter medfører
ulykkes‑ og skaderisiko

Forandringer i elektroniske komponenter,
deres programvare eller kabelopplegg kan
føre til at de og/eller andre tilknyttede kom‐
ponenter får nedsatt funksjonsevne. Særlig
kan også sikkerhetsrelevante systemer være
berørt.

De vil da ikke lenger fungere som de skal, og/
eller de kan sette driftssikkerheten til kjøre‐
tøyet i fare.
# Gjør ingen inngrep i kabelopplegg eller

elektroniske komponenter og tilhørende
programvare.

# Få alltid et godkjent verksted til å utføre
arbeid på elektroniske enheter.

Typegodkjenningen oppheves hvis du foretar
endringer i bilens elektronikk.

& ADVARSEL Brennbare materialer på
varme deler av eksosanlegget medfører
brannfare

Dersom brennbare materialer, f.eks. løv,
gress eller kvister, kommer i kontakt med
eksosanlegget, kan disse materialene bli
antent.
# Kontroller undersiden av kjøretøyet

regelmessig ved kjøring på vei uten fast
dekke eller i terrenget.

# Fjern særlig inneklemte plantedeler eller
andre brennbare materialer.

# Kontakt straks et autorisert verksted
ved skader.

* MERKNAD Skade på kjøretøyet

I følgende tilfeller kan kjøretøyet ta skade:

R Bilen slår nedi, f.eks. på en høy fortau‐
skant eller på vei uten fast dekke.
R Bilen kjører for fort over en hindring,

f.eks. en fortauskant, fartsdempere eller
et slaghull.
R En tung gjenstand slår mot understellet

eller chassisdeler.

Karosseriet, understellet, understellsdeler,
hjul eller dekk kan i slike eller lignende situa‐
sjoner også bli påført usynlige skader. Kom‐
ponenter med slike skader kan svikte uventet,
eller det kan vise seg at de ikke som forventet
motstår belastningene som opptrer ved en
ulykke.

Dersom beskyttelsesplaten under er skadd,
kan brennbare materialer, f.eks. løv, gress
eller kvister, samles opp mellom understellet
og beskyttelsesplaten. Dersom disse materia‐
lene er i kontakt med eksosanlegget, kan de
ta fyr.
# Få straks kjøretøyet kontrollert og repa‐

rert av et autorisert verksted.

eller
# Dersom kjøresikkerheten ved videre

kjøring er redusert, må du straks stanse
på en trafikksikker måte og kontakte et
godkjent verksted.

Samsvarserklæringer

Elektromagnetisk kompatibilitet

Bilkomponentenes elektromagnetiske kompatibili‐
tet er kontrollert og dokumentert iht. forskrift
UN-R 10 i gjeldende utgave.

Radiobaserte kjøretøykomponenter

Følgende instruksjoner gjelder for alle radioba‐
serte komponenter til kjøretøyet og informasjons‐
systemene og kommunikasjonsapparatene som
er integrert i kjøretøyet:

De radiobaserte komponentene til dette kjøre‐
tøyet er i overensstemmelse med de grunnleg‐
gende kravene og de andre gjeldende bestem‐
melsene til direktivet 2014/53/EU. Ytterligere
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informasjon finner du hos et Mercedes-Benz
verksted.

Jekk

Samsvarserklæring for hydraulisk jekk
Kopi og oversettelse av den originale samsvarser‐
klæringen:

EU-samsvarserklæring 2006/42/EU

Vi, WEBER-HYDRAULIK GMBH, Heilbronner Str.
30, 74363 Güglingen, Tyskland, erklærer med
dette at produktet "Weber-Hydraulik-Unterstellhe‐
ber" (hydrauliske understellsløftere fra Weber) av
typene:

A AD ADX AH AHX AL AT ATD ATDX ATG ATN
ATGX ATPX ATQ AX

Belastning: 2000 til 100 000 kg

Serienr.: fra og med byggeår 01/2010

oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet og
helse i EUs maskindirektiv.

Denne EU-samsvarserklæringen gjelder ikke
R ved endringer og reparasjoner som ikke er

utført av fagpersoner,
R hvis produktene ikke brukes slik som beskre‐

vet i instruksjonsboken,
R hvis kontroller som skal utføres regelmessig,

ikke blir utført.

Gjeldende EU-direktiver: Maskindirektivet
2006/42/EF

Normer i bruk: ISO 11530

Kvalitetssikring: DIN EN ISO 9001:2000

Güglingen, den 01.07.2013

Undertegnet av

Direktør, WEBER-HYDRAULIK GmbH

Ansvar for teknisk dokumentasjon, WEBER-
HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30, 74363 Güglingen, Tysk‐
land

Samsvarserklæring for manuell jekk
Kopi og oversettelse av den originale samsvarser‐
klæringen:
EU-samsvarserklæring 
1.

Undertegnere, som representanter

Produsent:

BRANO a.s.

74741 Hradec nad Moravicí, Opavská 1000,

Tsjekkia

Id.nr.: 64-387-5933

Mva.nr.: CZ64-387-5933

erklærer på eget ansvar at produktet

2. a)

Benevnelse:

Jekk

Type, nummer:

A 910 580 00 00

Produksjonsår: 2017

oppfyller alle gjeldende bestemmelser

Direktiv nr. 2006/42/EF

b)

Beskrivelse og bruksområde:

Jekken skal utelukkende brukes til å jekke opp
gjeldende kjøretøy iht. instruksen som er klistret
på jekken.

Teknisk dokumentasjon for produktet finnes på
fabrikken som produserte det. Ansvarlig for utar‐
beidelsen av den tekniske dokumentasjonen:
Leder av den tekniske avdelingen Brano a.s.

3.

Hradec nad Moravicí

Sted

4.

12.07.2017

Dato

Undertegnet av:

Director of Quality

Diagnosekobling

Diagnosetilkoblingen brukes til å koble til diagno‐
seutstyr på et godkjent verksted.

& ADVARSEL Fare for ulykke hvis apparater
kobles til diagnosekontakten

Hvis du kobler utstyr til en av bilens diagnose‐
kontakter, kan det oppstå funksjonsfeil på
kjøretøysystemene.

Dette kan påvirke bilens kjøresikkerhet.
# Du må bare koble apparater til diagno‐

sekontakten i bilen hvis de er frigitt for
bilen av Mercedes-Benz.
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& ADVARSEL Gjenstander i fotrommet på
førersiden kan føre til ulykker

Gjenstander i i fotrommet på førersiden kan
begrense pedalvandringen eller blokkere en
pedal som er trått inn.

Dette reduserer bilens drifts‑ og trafikksikker‐
het.
# Plasser alle gjenstander trygt i bilen, slik

at de ikke kan havne i fotrommet på
førersiden.

# Monter alltid gulvmattene godt og iht.
det som er foreskrevet, slik at pedalene
alltid har god nok plass.

# Ikke bruk løse gulvmatter. Legg heller
ikke flere gulvmatter oppå hverandre.

* MERKNAD Utlading av batteriet dersom
apparater kobles til diagnosekontakten

Bruk av apparater i diagnosekontakten bela‐
ster batteriet.
# Kontroller batteriets ladestatus.
# Hvis batteriet har lite strøm, må det

lades, f.eks. ved at du kjører en lengre
strekning.

Tilkobling av utstyr via diagnosekoblingen kan
blant annet føre til at f.eks. avgassovervåknings‐
informasjon nullstilles. Da er det en mulighet for
at kjøretøyet ikke oppfyller kravene ved neste
avgasskontroll under hovedkontrollen.

Informasjon om endringer i motoreffekten

Effektøkninger kan:

R Endre utslippsverdiene
R Føre til funksjonsfeil
R Føre til følgeskader

Motorens driftssikkerhet er ikke uten videre gitt i
alle situasjoner.

Hvis du får økt bilens motoreffekt,

R må dekk, clutch- og girkassedeler, bremse- og
motorkjølesystemet tilpasses den økte moto‐
reffekten
R må bilen godkjennes på nytt
R må du melde fra til myndighetene om endrin‐

gene i effekten

Ellers mister typegodkjennelsen og forsikringen
sin gyldighet.

Ved salg av bilen må du informere kjøperen om
endret motoreffekt. Avhengig av de nasjonale
bestemmelsene kan det være straffbart å unnlate
å gi denne informasjonen.

Godkjent verksted

Et godkjent verksted har fagkunnskapen, verk‐
tøyet og kvalifikasjonene som kreves for å utføre
arbeidet på bilen på korrekt måte. Dette gjelder
spesielt sikkerhetsrelevant arbeid.

Få et godkjent verksted til å foreta følgende
arbeid på bilen:

R Sikkerhetsrelevant arbeid
R Service‑ og vedlikeholdsarbeid
R Reparasjoner
R Endringer samt på‑ og ombygging
R Arbeid på elektroniske komponenter

Mercedes-Benz anbefaler et Mercedes-Benz verk‐
sted.

Registrering av bilen

Det kan skje at Mercedes-Benz anmoder sine
verksteder om å kalle inn bestemte biler til tek‐
nisk kontroll. Med disse kontrollene forbedres
bilenes kvalitet eller sikkerhet.

Mercedes-Benz må ha dine registreringsdata for å
kunne informere deg om bilkontrollene.

I følgende tilfeller kan det skje at bilen din ennå
ikke er registrert på deg:

R Hvis bilen ikke er kjøpt hos en autorisert for‐
handler.
R Hvis bilen ennå ikke er undersøkt på et

Mercedes-Benz verksted.

Sørg for å få bilen registrert på et Mercedes‑Benz
verksted.

Gi Mercedes‑Benz beskjed umiddelbart hvis du
skifter adresse eller hvis bilen skifter eier. Dette
kan du f.eks. gjøre på et Mercedes-Benz verk‐
sted.

Riktig bruk av bilen

Hvis du fjerner klistremerkene med farehenvis‐
ninger, kan du og andre personer overse farer.
Ikke fjern faremerker fra plassene sine.
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Ta hensyn til følgende informasjon når du bruker
bilen:

R Sikkerhetsanvisningene i denne instruksjons‐
boken
R Bilens tekniske data
R Trafikkregler og ‑bestemmelser
R Lover om motorvogner og sikkerhetsstandar‐

der

Garantiansvar

* MERKNAD Skader på bilen hvis informa‐
sjonen i denne instruksjonsboken ikke
følges

Hvis informasjonen i denne instruksjonsbo‐
ken ikke følges, kan det oppstå skader på
bilen.

Slike skader dekkes verken av Mercedes-Benz
garantiansvar eller av nybil‑ eller bruktbilga‐
rantien.
# Følg informasjonen i denne instruk‐

sjonsboken for riktig drift av bilen samt
om mulige skader.

QR-koder for redningskort

QR-kodemerkene er festet på B-stolpen på fører-
og passasjersiden. Hvis det skjer en ulykke, kan
redningsmannskapet raskt finne det korrekte red‐
ningskortet for din bil ved hjelp av QR-koden. Det
aktuelle redningskortet inneholder en kortfattet
versjon av den viktigste informasjonen om din bil,
f.eks. om hvordan de elektriske ledningene er
lagt.

Mer informasjon finner du på http://
www.mercedes-benz.de/qr-code.

Datalagring

Elektroniske styreenheter

Det er installert elektroniske styreenheter i bilen.
Noen av dem er nødvendige for at bilen skal fun‐
gere trygt, og noen hjelper føreren under kjøring
(førerassistansesystemer). I tillegg har bilen kom‐
fort- eller underholdningsfunksjoner som også er
tilgjengelige via elektroniske styreenheter.

De elektroniske styreenhetene inneholder data‐
minner som, midlertidig eller varig, kan lagre tek‐
nisk informasjon om bilens tilstand, komponent‐

belastningen, servicebehov samt tekniske hendel‐
ser og feil.

Denne informasjonen dokumenterer generelt til‐
standen for en komponent, en modul, et system
eller omgivelsene som for eksempel:

R Driftstilstander for systemkomponenter
(f.eks. fyllnivåer, batteristatus, dekktrykk)
R Statusmeldinger for bilen eller bilens enkelt‐

komponenter (f.eks. hjulomdreiningstall/
hastighet, retardasjon, tverrakselerasjon,
varsling om festede sikkerhetsbelter)
R Feil og defekter i viktige systemkomponenter

(f.eks. belysning, bremser)
R Informasjon om hendelser som kan skade

bilen
R Systemreaksjoner i spesielle kjøresituasjoner

(f.eks. utløsing av en kollisjonspute, bruk av
stabilitetsreguleringssystemer)
R Omgivelsestilstander (f.eks. temperatur, regn‐

sensor)

I tillegg til å sørge for den egentlige styreenhets‐
funksjonen brukes disse dataene til registrering
og utbedring av feil samt til at produsenten kan
optimere bilfunksjoner. Størstedelen av dataene
er midlertidige og behandles kun i bilen. Bare en
liten del av dataene lagres i hendelses- eller feil‐
minnet.

Gjør du nytte av serviceytelser, kan de tekniske
bildataene hentes frem av medarbeiderne i servi‐
cenettverket (f.eks. verksteder, produsenter) eller
av tredjepart (f.eks. havarihjelp). Serviceytelser
er f.eks. reparasjoner, vedlikeholdsprosesser,
garantiarbeid og kvalitetssikringstiltak. Fremhen‐
tingen skjer via den påbudte tilkoblingen for diag‐
nosekobling i bilen. De forskjellige instansene i
servicenettet eller hos tredjepart behandler og
bruker disse dataene. Disse dataene dokumente‐
rer bilens tekniske tilstand, bidrar til å finne feil
og å forbedre kvaliteten og de sendes eventuelt
videre til produsenten. Ut over dette har produ‐
senten produktansvar. Til dette trenger produsen‐
ten tekniske data fra bilen.

Feilminnet i bilen kan nullstilles av en servicebe‐
drift i forbindelse med reparasjoner og servicear‐
beid.

Innenfor rammen av det valgte utstyret kan du
selv legge inn data i bilens komfort- og infotain‐
mentfunksjoner.

Generell informasjon 23



Dette omfatter bl.a.:

R Multimediedata, f.eks. musikk, filmer og foto
for gjengivelse i et integrert multimediesy‐
stem
R Adressebokdata for bruk i forbindelse med et

integrert håndfrisett eller et integrert naviga‐
sjonssystem
R Inntastede navigasjonsmål
R Data innhentet via bruk av internettjenester

Disse dataene kan lagres lokalt i bilen eller de
kan være på en enhet du har koblet til bilen.
(f.eks. smarttelefon, USB-minnepinne eller MP3-
spiller). Lagrer du dataene i bilen, kan du slette
dem når som helst. En overføring av disse data‐
ene til tredjepart skjer bare hvis du ønsker det:
spesielt i forbindelse med bruk av nettjenester i
henhold til innstillingene du har valgt.

Du kan lagre komfortinnstillinger/individualiserin‐
ger i bilen og endre dem når du ønsker.

Avhengig av det valgte utstyret omfatter dette
f.eks.:

R Innstillinger av sete- og rattposisjoner
R Understells- og klimareguleringsinnstillinger
R Individualiseringer, slik som kupébelysning

Har bilen din det aktuelle utstyret, kan du koble
smarttelefonen din eller en annen mobil enhet til
bilen. Dette kan du styre med betjeningselemen‐
tene som er integrert i bilen. Da kan bilde og lyd
fra smarttelefonen gjengis via multimediesyste‐
met. Samtidig overføres det bestemte opplysnin‐
ger til din smarttelefon.

Dette innbefatter, alt etter integrasjonstypen,
f.eks.:

R Generell informasjon om bilen
R Posisjonsdata

Dette muliggjør bruk av valgte apper på smartte‐
lefonen, f.eks. navigasjon eller avspilling av
musikk. Det skjer ingen ytterligere interaksjon
mellom smarttelefonen og bilen, heller ingen
aktiv tilgang til bildata. Hvordan dataene behand‐
les videre, er bestemt av appens leverandør. Om
du kan foreta innstillinger, og hvilke innstillinger
du da kan foreta, avhenger av den aktuelle appen
og smarttelefonens operativsystem.

Nettjenester

Nettforbindelse
Dersom bilen din har nettforbindelse, gjør dette
det mulig å utveksle data mellom bilen og andre
systemer. Nettforbindelsen opprettes via en sen‐
der- og mottakerenhet i bilen eller over en mobil
enhet du har med selv (f.eks. en smarttelefon).
Via denne nettforbindelsen kan du ta i bruk
onlinefunksjoner. Dette gjelder nettjenester og
applikasjoner/apper gjort tilgjengelige av produ‐
senten eller andre leverandører.

Produsentens tjenester
Ved nettjenester fra produsenten beskriver pro‐
dusenten de ulike funksjonene på et egnet sted
(f.eks. instruksjonsbok, produsentens) og gir den
personvernrettslig informasjon som er forbundet
med disse funksjonene. For å åpne nettjenester
kan det tas i bruk personrelaterte data. Denne
datautvekslingen skjer via en beskyttet forbin‐
delse, f.eks. med IT-systemene produsenten har
beregnet for dette. En innhenting, behandling og
bruk av personrelaterte data ut over de tilbudte
tjenestene, skjer utelukkende på grunnlag av lov‐
messig tillatelse eller samtykke.

Vanligvis kan du aktivere og deaktivere tjene‐
stene og funksjonen (kan innebære en ekstra
kostnad). I noen tilfeller gjelder dette også all
dataforbindelse i bilen. Unntatt fra dette er lovpå‐
lagte funksjoner og tjenester.

Tjenester fra tredjepart
Dersom det er mulig å bruke nettjenester fra
andre leverandører, hører ansvaret for disse tje‐
nestene samt datasikrings- og bruksvilkårene inn
under gjeldende leverandør. Produsenten har
ingen innvirkning på innhold som utveksles i for‐
bindelse med dette.

Informasjon om type, omfang, formål og innhen‐
ting og bruk av personrelaterte data i forbindelse
med tjenester fra tredjepart må derfor innhentes
hos den gjeldende tjenesteleverandøren.

Opphavsrett

Informasjon om lisenser til Free og Open Source
programvare som er brukt i bilen, finner du på
datamediet i bilmappen og med oppdateringer på
internett under:

http://www.mercedes-benz.com/opensource
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Passasjersikringssystem

Passasjersikringssystemets beskyttelsespo‐
tensiale

Passasjersikringssystemet omfatter følgende
komponenter:

R Sikkerhetsbeltesystem
R Kollisjonsputer
R Barnesete
R Barnesetefester

Passasjersikringssystemet kan redusere faren for
at bilpassasjerene kommer i berøring med deler
av kupeen ved en ulykke. I tillegg kan passasjer‐
sikringssystemet redusere belastningene på bil‐
passasjerene ved en ulykke.

Bare et sikkerhetsbelte som er festet korrekt kan
utnytte sitt beskyttelsespotensial fullt ut. Avhen‐
gig av den registrerte ulykkessituasjonen, supple‐
rer beltestrammere og/eller kollisjonsputene et
korrekt festet sikkerhetsbelte. Beltestrammerne
og/eller kollisjonsputene utløses ikke ved alle
ulykker.

Biler med passasjersetebenk: Beltestrammeren
på passasjersetet foran utløses uavhengig av om
beltelåsetungen på sikkerhetsbeltet er festet i
beltelåsen.

Hvis bilen ikke har førerkollisjonspute, omfatter
ikke sikkerhetsbeltesystemet en beltestrammer
eller en beltekraftbegrenser.

For at passasjersikringssystemet skal kunne
utnytte hele sitt beskyttelsespotensial, må alle
passasjerene i bilen ta hensyn til følgende:

R Fest sikkerhetsbeltet på riktig måte.
R Sitt mest mulig oppreist med ryggen mot

seteryggen.
R Sitt slik at føttene er plassert på gulvet.
R Personer som er lavere enn 1,50 m skal alltid

være sikret med et ekstra passasjersikrings‐
system som egner seg for Mercedes-Benz
biler.

Ingen systemer som finnes i dag kan helt forhin‐
dre personskader eller dødsfall i alle ulykkessi‐
tuasjoner. Vær oppmerksom på at sikkerhetsbel‐
tet og kollisjonsputen generelt ikke gir beskyt‐
telse mot gjenstander som trenger inn i bilen fra
utsiden. Det kan heller ikke utelukkes helt at per‐
sonene blir skadet av den utløsende kollisjonspu‐
ten.

Begrensninger i beskyttelsespotensialet til
passasjersikringssystemet

& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare på grunn av endringer på passa‐
sjersikringssystemet

Hvis det gjøres forandringer på passasjersik‐
ringssystemet, kan det skje at det ikke lenger
fungerer slik det skal.

Passasjersikringssystemet kan ikke lenger
beskytte personene i bilen, og kan f.eks.
svikte eller aktiveres utilsiktet ved en ulykke
# Det må aldri foretas endringer på deler

av passasjersikringssystemet.
# Du må aldri foreta inngrep i ledningsnet‐

tet eller i elektroniske komponenter og
deres programvare.

Hvis bilen skal tilpasses en person med nedsatt
funksjonsevne, må du henvende deg til et god‐
kjent verksted.

Mercedes-Benz anbefaler å bruke hjelpemidler
som Mercedes-Benz har godkjent for din bil.

Passasjersikringssystemet klart til funksjon

Når tenningen er på, lyser varsellampen for pas‐
sasjersikringssystem 6 under systemets selv‐
test. Lampen slukkes senest få sekunder etter at
bilen er startet. Komponentene til passasjersik‐
ringssystemet er da funksjonsklare.

Feil på passasjersikringssystemet

I følgende tilfeller er det feil på passasjersikrings‐
systemet:

R Ved påslått tenningen tennes ikke varsellam‐
pen for passasjersikringssystemet 6.
R Ved kjøring lyser varsellampen for passasjer‐

sikringssystemet 6 permanent eller ten‐
nes stadig.

& ADVARSEL Fare for skader‑ eller livsfare
på grunn av funksjonsfeil i passasjersik‐
ringssystemet

Hvis det har oppstått feil på passasjersik‐
ringssystemet, kan passasjersikringssyste‐
mets komponenter utilsiktet aktiveres, eller
utløses på en annen måte enn tilsiktet i for‐
bindelse med en ulykke. Dette kan f.eks.
gjelde for beltestrammer eller kollisjonspute.
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# Passasjersikringssystemet skal straks
kontrolleres og repareres ved et god‐
kjent verksted.

Slik fungerer passasjersikringssystemet i en
ulykke

Virkemåten til passasjersikringssystemet bestem‐
mes av kollisjonens alvorlighetsgrad og kollisjons‐
typen:

R Frontkollisjon
R Kollisjon bakfra
R Sidekollisjon

Registreringen av aktiveringsterskelen for kompo‐
nentene til passasjersikringssystemet skjer gjen‐
nom en evaluering av sensorverdiene som måles
på forskjellige steder i bilen. Denne prosessen
har forutseende egenskaper. Komponentene i
passasjersikringssystemet må utløses i tide, i
starten av kollisjonen.

Faktorer som først kan ses eller måles i etterkant
av kollisjonen, er ikke utslagsgivende for om kolli‐
sjonsputen ble utløst eller ikke. De er heller ikke
et indisium på dette.

Bilen kan bli svært deformert uten at en kolli‐
sjonspute utløses. Dette er tilfelle når relativt lett
deformerbare deler er truffet og retardasjonen av
bilen ikke er sterk nok. Omvendt kan en kolli‐
sjonspute utløses selv om bare enkelte skrammer
er synlige på bilen. Hvis f.eks. svært stive bildeler
blir truffet, f.eks. lengdevangene, kan denne
retardasjonen være tilstrekkelig.

Komponentene i passasjersikringssystemet
kan aktiveres eller utløses uavhengig av hve‐
randre:

Komponenter Registrert utløsesi‐
tuasjon

Beltestrammere Frontkollisjon, kolli‐
sjon bakfra, sidekolli‐
sjon1)

Førerkollisjonspute,
kollisjonspute for for‐
setepassasjer

Frontkollisjon

Sidekollisjonspute Sidekollisjon

Vinduskollisjonspute Sidekollisjon, frontkol‐
lisjon

1) Bare når bilen er utstyrt med sidekollisjonspute
eller vinduskollisjonspute.

& ADVARSEL Fare for forbrenninger pga.
varme deler på kollisjonsputen

Når en kollisjonspute er utløst, er deler av kol‐
lisjonsputen varme.
# Ikke ta på dem.
# En utløst kollisjonspute må straks byttes

ut på et godkjent verksted.

Mercedes-Benz anbefaler at du får tauet bilen til
et godkjent verksted etter en ulykke. Ta spesielt
hensyn til dette når en beltestrammer eller kolli‐
sjonspute er blitt utløst.

Når en beltestrammer eller kollisjonspute utløses,
lyder et smell, og det kan komme ut støv:

R Smellet har normalt ingen innvirkning på hør‐
selen.
R Støvet er generelt ikke helsefarlig, men kan

føre til kortvarige pustevansker hos personer
med astma eller pustebesvær.

Hvis det er trygt, bør du forlate bilen umiddel‐
bart eller åpne vinduet for å unngå pustepro‐
blemer.

Sikkerhetsbelter

Sikkerhetsbeltets beskyttelsespotensial

Sikkerhetsbeltet må alltid festes korrekt før man
begynner å kjøre. Bare et sikkerhetsbelte som er
festet korrekt kan utnytte sitt beskyttelsespoten‐
sial fullt ut.

& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare hvis sikkerhetsbeltet er festet feil

Hvis sikkerhetsbeltet er festet feil, beskytter
det ikke slik det skal.

I tillegg kan et sikkerhetsbelte som er festet
feil forårsake personskader, f.eks. i en ulykke,
ved bremsemanøvre eller brå endringer av
kjøreretningen.
# Kontroller alltid at alle i bilen er riktig

fastspent og sitter som de skal.

Ta alltid hensyn til informasjon om korrekt fører‐
seteposisjon og om innstilling av setene
(→ Side 57).
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For at et riktig fastspent sikkerhetsbelte skal
kunne utnytte hele sitt beskyttelsespotensiale,
må alle passasjerene i bilen ta hensyn til føl‐
gende:

R Sikkerhetsbeltet må ikke være vridd og skal
ligge stramt og nær kroppen.
R Sikkerhetsbeltet skal ligge midt over skulde‐

ren og så langt ned i hofteknekken som
mulig.
R Skulderbeltet må ikke berøre halsen og skal

ikke føres under armen eller bak ryggen.
R Bruk ikke tykke klær, for eksempel en vinter‐

jakke.
R Trykk hoftebeltet så langt ned i hofteknekken

som mulig, og stram med skulderbeltet. Hof‐
tebeltet må aldri ligge over magen eller under‐
livet.
R Legg aldri sikkerhetsbeltet over skarpe,

spisse, gnissende eller knuselige gjenstander.
R Et sikkerhetsbelte skal bare festes på én per‐

son. Spedbarn eller barn skal aldri sitte på
fanget til andre personer i bilen mens bilen
kjører.
R Fest aldri gjenstander sammen med en per‐

son. Ved sikring av gjenstander, bagasje og
last må du alltid følge anvisningene om lasting
av bilen (→ Side 69).

Påse også at det aldri er noen gjenstander
mellom personen og setet, f.eks. en pute.

Når du har med barn i bilen, må du alltid ta hen‐
syn til anvisningene og sikkerhetsinformasjonen
om barn i bilen (→ Side 30).

Begrensninger i beskyttelsespotensialet til
sikkerhetsbeltet

& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare på grunn av feil seteposisjon

Hvis ikke seteryggen er satt i tilnærmet rett
posisjon, kan ikke sikkerhetsbeltet beskytte
slik det skal.

Det kan føre til at du under en oppbremsing
eller en ulykke glir under sikkerhetsbeltet og
f.eks. skader deg på magen eller halsen.
# Still inn setet riktig før du begynner å

kjøre.
# Pass hele tiden på at seteryggen er i til‐

nærmet rett posisjon og at skulderbeltet
ligger midt på skulderen.

& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare hvis det ikke brukes ekstra passa‐
sjersikringssystem for små personer

Personer som er lavere enn 1,50 m, kan ikke
feste sikkerhetsbeltet uten egnede ekstra
passasjersikringssystemer.

Hvis sikkerhetsbeltet er festet feil, beskytter
det ikke slik det skal. I tillegg kan et sikker‐
hetsbelte som er festet feil forårsake persons‐
kader f.eks. i en ulykke, ved bremsemanøvre
eller brå endringer av kjøreretningen.
# Personer som er lavere enn 1,50 m må

alltid sikres ekstra med et egnet passa‐
sjersikringssystem.

& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare pga. skadde eller endrede sikker‐
hetsbelter

Sikkerhetsbelter beskytter ikke i følgende
situasjoner:

R Hvis sikkerhetsbeltene er skadet, endret,
svært skitne, bleket eller farget
R Hvis beltelåsen er skadet eller svært skit‐

ten
R Hvis det er foretatt endringer på belte‐

strammere, belteforankringer eller belte‐
ruller

Etter en ulykke kan sikkerhetsbelter ha ska‐
der som ikke er synlige, f.eks. pga. glasskår.

Endrede og skadde sikkerhetsbelter kan ryke
eller svikte, f.eks. ved en ulykke.

Modifiserte beltestrammere kan aktiveres
uten at det var meningen, eller ikke fungere
som tilsiktet.
# Foreta aldri endringer på sikkerhetsbel‐

ter, beltestrammere, belteforankringer
eller belteruller.

# Kontroller at sikkerhetsbeltene er uska‐
det, at de ikke er slitt og at de er rene.

# Etter en ulykke må sikkerhetsbeltene
umiddelbart kontrolleres på et godkjent
verksted.

Mercedes-Benz anbefaler å bruke sikkerhetsbel‐
ter som Mercedes-Benz har godkjent for din bil.
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& ADVARSEL Fare for personskader og livs‐
fare pga. pyroteknisk utløste beltestram‐
mere

Utløste pyrotekniske beltestrammere fungerer
ikke lenger som de skal og beskytter derfor
ikke som tiltenkt.
# Få en pyroteknisk utløst beltestrammer

umiddelbart skiftet ut på et godkjent
verksted.

Mercedes-Benz anbefaler at du får tauet bilen til
et godkjent verksted etter en ulykke.

* Merknad Skader pga. fastklemming av
sikkerhetsbeltet

Hvis et sikkerhetsbelte som ikke er i bruk ikke
rulles helt inn, kan det klemmes fast i døren
eller setemekanismen.
# Kontroller alltid at et sikkerhetsbelte

som ikke er i bruk er rullet helt opp.

Feste og justere sikkerhetsbeltet

Hvis sikkerhetsbeltet trekkes ut raskt eller nap‐
pes ut, blokkeres belterullen. Beltet kan ikke trek‐
kes lenger ut.

# Beltelåsetungen 2 til sikkerhetsbeltet må all‐
tid låses i den beltelåsen 1 som hører til
setet.

# Mens du trykker på belteuttakslåsen, skyver
du belteuttaket 3 i ønsket stilling.

# Slipp belteuttakslåsen og kontroller at bel‐
teuttaket 3 går i lås.

Biler med enkelt passasjersete foran: 

* MERKNAD Utløsing av beltestrammeren
når det ikke sitter noen på passasjersetet

Hvis beltelåsetungen til sikkerhetsbeltet er
låst i beltelåsen til det ledige passasjersetet
foran, kan beltestrammeren i tillegg til andre
systemer utløses i en ulykke.
# Et sikkerhetsbelte skal bare festes på én

person.

Løsne sikkerhetsbeltet

# Trykk på utløserknappen i beltelåsen, og før
tilbake sikkerhetsbeltet med beltelåsetungen.

Slik fungerer beltevarsleren til fører og forse‐
tepassasjer

Varsellampen for sikkerhetsbelte ü i instru‐
mentdisplayet varsler deg om at alle passasje‐
rene i bilen må feste sikkerhetsbeltet korrekt.

I tillegg kan det lyde et varselsignal.

Når føreren har spent fast sikkerhetsbeltet, slås
beltevarsleren av. Avhengig av bilens utstyr stop‐
per beltevarsleren med en gang føreren og passa‐
sjerene har festet sikkerhetsbeltene.

Gjelder kun i noen land: Uavhengig av om føreren
allerede er fastspent, lyser varsellampen for sik‐
kerhetsbelte ü i seks sekunder hver gang ten‐
ningen slås på. Etter at motoren er startet, sluk‐
kes lampen så snart føreren er fastspent.

Kollisjonsputer

Oversikt over kollisjonsputene

1 Førerkollisjonspute
2 Vinduskollisjonspute
3 Kollisjonspute for forsetepassasjeren
4 Sidekollisjonspute

Kollisjonsputenes monteringssted er merket med
AIRBAG.
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Ved aktivering kan en kollisjonspute øke beskyt‐
telsespotensialet for passasjeren.

Mulig beskyttelsespotensial per kollisjons‐
pute:

Kollisjonspute Mulig beskyttelsespo‐
tensial for …

Førerkollisjons‐
pute, kollisjons‐
pute for forsete‐
passasjer

Hode og brystkasse

Vinduskollisjons‐
pute

Hode

Sidekollisjonspute Brystkasse og bekken

Kollisjonsputenes beskyttelsespotensiale

Avhengig av ulykkessituasjonen kan en kollisjons‐
pute i tillegg til et riktig festet sikkerhetsbelte øke
beskyttelsespotensialet.

& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare ved feil seteposisjon

Hvis du avviker fra korrekt seteposisjon, kan
ikke kollisjonsputen beskytte riktig, men kan
til og med forårsake personskader når den
utløses.

For å unngå risiko, må du alltid kontrollere at
alle passasjerene

R er riktig fastspent, også gravide.
R sitter korrekt og har størst mulig avstand

til kollisjonsputen.
R følger følgende anvisninger.

# Kontroller alltid at det ikke finnes gjen‐
stander mellom kollisjonsputen og pas‐
sasjeren.

Alle passasjerer må følge instruksene nedenfor
for å unngå risikoene som følger hvis kollisjonspu‐
ten utløses:

R Still setene riktig inn før du begynner å kjøre,
fører- og passasjersetet så langt bak som
mulig.

Følg alltid informasjonen om korrekt førerse‐
teposisjon (→ Side 57).
R Hold alltid ytterst på selve rattkransen. På

den måten kan kollisjonsputen foldes ut uhin‐
dret.

R Len deg alltid mot seteryggen mens du kjører.
Ikke bøy deg fremover eller len deg mot døren
eller sidevinduet. Da er du i kollisjonsputenes
oppblåsningsområde.
R Føttene må hele tiden være plassert på gul‐

vet. Legg f.eks. ikke føttene på førerplassen.
Da er føttene i kollisjonsputens oppblåsnings‐
område.
R Hvis du har med barn i bilen, må du følge de

ekstra anvisningene (→ Side 30).
R Gjenstander må alltid plasseres og sikres på

korrekt måte.

Gjenstander i kupeen kan føre til at kollisjonspu‐
tene ikke fungerer som de skal. Alle passasjerer
må alltid følge punktene nedenfor:

R Det må ikke være personer, dyr eller gjen‐
stander mellom bilpassasjeren og en kolli‐
sjonspute.
R Du må ikke legge gjenstander mellom sete og

dør eller dørstolpe (B-stolpe)
R Heng ikke harde gjenstander, som for eksem‐

pel kleshengere, på håndtakene eller kles‐
knaggene
R Fest ikke tilbehørsdeler som boksholdere i

oppblåsningsområdet til en kollisjonspute,
f.eks. på dør, sidevindu eller sidekledning
R Oppbevar ikke tunge, skarpe eller knuselige

gjenstander i lommene på klærne. Legg slike
gjenstander på et egnet sted.

Begrensning i beskyttelsespotensialet til kol‐
lisjonsputen

& ADVARSEL Fare for personskader pga.
endringer på dekselet til kollisjonsputen

Hvis du endrer et kollisjonsputedeksel eller
fester ting på det, f.eks. klistremerker, kan
ikke kollisjonsputen fungere korrekt.
# Du må aldri endre et kollisjonsputedek‐

sel eller feste ting på det.

Kollisjonsputenes monteringssted er merket med
AIRBAG (→ Side 28).

& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare på grunn av ikke-egnede sete‐
trekk

Uegnede setetrekk kan vanskeliggjøre eller
helt hindre at kollisjonsputene som er inte‐
grert i setene, utløses.
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Kollisjonsputene kan ikke lenger beskytte
fører og passasjerer som tiltenkt.
# Bruk bare setetrekk som Mercedes-

Benz har godkjent for det respektive
setet.

& ADVARSEL Fare for personskader pga.
funksjonsfeil i sensorene i dørtrekket

I dørene finnes det sensorer for styringen av
kollisjonsputene. Endringer eller ukyndig gjen‐
nomført arbeid på dørene eller dørtrekkene
samt skadde dører kan påvirke funksjonen til
sensorene. Det kan føre til at kollisjonsputene
ikke fungerer som de skal.

Kollisjonsputene kan ikke lenger beskytte
fører og passasjerer som tiltenkt.
# Du må aldri endre dørene eller deler av

dørene.
# Arbeid på dører eller dørtrekk må utfø‐

res på et godkjent verksted.

& ADVARSEL Fare for personskader pga. at
kollisjonsputen allerede er utløst

En utløst kollisjonspute gir ingen beskyttelse
og kan ikke lenger beskytte som tiltenkt ved
en ulykke.
# For å skifte ut en utløst kollisjonspute,

må bilen taues til et godkjent verksted.

En utløst kollisjonspute må skiftes ut omgående.

Barn i bilen

Informasjon om sikker transport av barn

& ADVARSEL Fare for ulykke ‑og persons‐
kader dersom barn oppholder seg alene i
bilen

Lar du barn være alene i bilen, kan de sette
bilen i bevegelse ved at de f.eks.:

R løsne parkeringsbremsen
R ta automatgirkassen ut av parkeringsstil‐

ling j eller sette den manuelle girkassen
i tomgangsposisjon
R starte motoren

De kan dessuten betjene bilens utstyr og
klemme seg.
# La aldri barn være alene i bilen.

# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen
når du forlater den.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grunn av sterk varme eller kulde i bilen

Hvis personer – særlig barn – utsettes for
sterk varme‑ eller kulde over lang tid, er det
fare for personskade eller til og med livsfare!
# Personer – særlig barn – må aldri være

alene i bilen.
# La aldri dyr være alene i bilen.

& ADVARSEL Fare for forbrenning ved
direkte sollys på barnesetet

Når barnesetet er utsatt for direkte sollys, kan
noen deler bli overopphetet.

Barn kan brenne seg på disse delene, og da
spesielt på metalldeler på barnesetet.
# Derfor må du alltid være oppmerksom

på at du ikke lar barnesetet være i
direkte sollys.

# Du kan f.eks. beskytte det med et
pledd.

# Dersom barnesetet har vært utsatt for
direkte solstråler, lar du det kjøle ned
før du sikrer barnet med det.

# La aldri barn være alene i bilen.

For bedre beskyttelse av barn som er under 12 år
eller lavere enn 1,50 m, anbefaler Mercedes-Benz
at du tar hensyn til følgende informasjon:

R Barn må bare sikres i et barnesete som er
anbefalt og egnet for Mercedes-Benz biler, og
som er egnet for barnets alder, vekt og stør‐
relse. Ta alltid hensyn til bruksområdet til bar‐
nesetet.
R Monter barnesetet på et baksete dersom det

er mulig.
R Du må kun bruke følgende festesystemer for

barneseter:
- Sikkerhetsbeltesystemet
- ISOFIX-festebøylene
- Top Tether-festene
R Se monteringsanvisningen til produsenten av

barnesetet.
R Se varselskiltene i kupeen og på barnesetet.

30 Passasjersikkerhet



& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare ved feil montering av barnesetet

Dersom barnesetet monteres feilaktig på den
egnede seteposisjonen, kan det ikke beskytte
slik det skal.

Barnet kan da ikke holdes tilbake ved en
ulykke, under oppbremsing eller ved plutse‐
lige retningsendringer.
# Følg produsentens monteringsanvisning,

og vær oppmerksom på bruksområdene
for barnesetet.

# Kontroller at hele flaten på barnesetet
ligger på sitteflaten på setet.

# Legg aldri gjenstander under eller bak
barnesetet, f.eks. en pute.

# Bruk barneseter kun med originaltrek‐
ket.

# Skadede trekk må kun byttes med origi‐
naltrekk.

& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare hvis barnesetene ikke spennes
fast i bilen

Hvis barnesetet er montert feilaktig eller ikke
er sikret, kan det løsne ved en ulykke, en brå‐
bremsing eller ved plutselig retningsskifte.

Barnesetet kan bli kastet rundt og skade pas‐
sasjerer.
# Også barneseter som ikke er i bruk, må

alltid monteres riktig.
# Følg alltid monteringsinstruksen fra pro‐

dusenten av barnesetet.

& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare ved bruk av skadede barneseter

Skadede barneseter eller barneseter som har
vært med i en ulykke, eller deres festesyste‐
mer, kan ikke lenger beskytte slikt det er
meningen.

Barnet kan da ikke holdes tilbake ved en
ulykke, under oppbremsing eller ved plutse‐
lige retningsendringer.
# Skadede barneseter eller barneseter

som har vært med i en ulykke, må byt‐
tes ut umiddelbart.

# Få festesystemene for barnesetene
umiddelbart kontrollert på et kvalifisert

verksted før du monterer et nytt barne‐
sete.

% Til rengjøring av barneseter anbefalt av
Mercedes-Benz er det best å bruke
Mercedes-Benz bilpleieprodukter. Du får mer
informasjon på alle godkjente verksteder.

Ta også hensyn til følgende informasjon:

R Ved montering av et barnesete på passasjer‐
setet foran: informasjonen om barneseter på
passasjersetet foran (→ Side 33).
R Informasjon om feste av egnede barneseter

(→ Side 34)
R Informasjon om anbefalte barneseter

(→ Side 36)
R Sikkerhetsinformasjon om sikkerhetsbeltet

(→ Side 26) .
R Riktig bruk av sikkerhetsbeltet (→ Side 28)

Feste barnesete med ISOFIX på baksetet

Merknader om ISOFIX barnesetefeste

& ADVARSEL Fare for personskader‑ eller
livsfare ved overskridelse av den tillatte
totalvekten til barn og barnesikringssy‐
stem

For ISOFIX‑barneseter der barnet er sikret
med det integrerte sikkerhetsbeltet til barne‐
setet, er den tillatte totalvekten av barn og
barnesete 33 kg.

Hvis barnet og barnesetet tilsammen veier
mer enn 33 kg, kan ikke ISOFIX‑barnesetet
med integrert sikkerhetsbelte lenger gi til‐
strekkelig beskyttelse. ISOFIX-barnesetefe‐
stene kan bli overbelastet, og barnet vil f.eks.
ved en ulykke ikke kunne holdes på plass.
# Hvis barnet og barnesetet veier mer enn

33 kg til sammen, må du kun bruke et
ISOFIX‑barnesete der barnet sikres med
sikkerhetsbeltet til bilsetet.

# Barnesetet skal i tillegg sikres med Top
Tether-stroppen, hvis bilen er utstyrt
med dette.

Følg alltid angivelsene for vekt på barnesetet:

R i monterings- og bruksanvisningen fra produ‐
senten av det anvendte barnesetet
R på etikett på barnesetet, dersom den finnes
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Kontroller regelmessig at godkjent totalvekt av
barn og barnesete fortsatt overholdes.

Legg ubetinget merke til anvendelsesområdet og
at sitteplassene er egnet til å feste et barnesete i
henhold til produsentens monterings- og bruks‐
anvisning for det anvendte barnesetet.
ISOFIX er et standardisert festesystem for spesi‐
elle barneseter. ISOFIX-barneseter er godkjente i
henhold til UN-R44.

På ISOFIX-festebøyler skal det kun festes barne‐
seter som samsvarer med standarden UN-R44.

Symbol for feste av et ISOFIX-barnesete

Montere ISOFIX barnesetefester

& ADVARSEL Fare for personskader‑ eller
livsfare ved overskridelse av den tillatte
totalvekten til barn og barnesikringssy‐
stem

For ISOFIX‑barneseter der barnet er sikret
med det integrerte sikkerhetsbeltet til barne‐
setet, er den tillatte totalvekten av barn og
barnesete 33 kg.

Hvis barnet og barnesetet tilsammen veier
mer enn 33 kg, kan ikke ISOFIX‑barnesetet
med integrert sikkerhetsbelte lenger gi til‐
strekkelig beskyttelse. ISOFIX-barnesetefe‐
stene kan bli overbelastet, og barnet vil f.eks.
ved en ulykke ikke kunne holdes på plass.
# Hvis barnet og barnesetet veier mer enn

33 kg til sammen, må du kun bruke et
ISOFIX‑barnesete der barnet sikres med
sikkerhetsbeltet til bilsetet.

# Barnesetet skal i tillegg sikres med Top
Tether-stroppen, hvis bilen er utstyrt
med dette.

Følg alltid angivelsene for vekt på barnesetet:

R i monterings- og bruksanvisningen fra produ‐
senten av det anvendte barnesetet
R på etikett på barnesetet, dersom den finnes

Kontroller regelmessig at godkjent totalvekt av
barn og barnesete fortsatt overholdes.

Legg ubetinget merke til anvendelsesområdet og
at sitteplassene er egnet til å feste et barnesete i
henhold til produsentens monterings- og bruks‐
anvisning for det anvendte barnesetet.

1 ISOFIX-festebøyle

Kontroller alltid før hver tur at ISOFIX-barnesetet
er satt riktig på plass i begge festebøylene på
sidene av bilen.

* Merknad Skade på sikkerhetsbeltet til
det midterste setet

Sikkerhetsbeltet til det midterste setet kan bli
skadet ved montering av barnesikringssyste‐
met.
# Sørg for at sikkerhetsbeltet ikke kom‐

mer i klem.

# Monter ISOFIX-barnesetet på de to festebøy‐
lene i bilen.

Feste Top Tether

& ADVARSEL Fare for personskader på
grunn av feil feste av Top Tether-beltet

Hvis Top Tether-beltet festes feil,f.eks. på et
øye bagasjerommet, er barnesetet ikke riktig
festet.
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Ved en ulykke kan beltet derfor ikke beskytte
slik det skal.
# Fest utelukkende Top Tether-kroken i

det angitte Top Tether-festet.

Top Tether kan redusere risikoen for personska‐
der. Top Tether-stroppen muliggjør en ekstra for‐
bindelse mellom ISOFIX--barnesetet og bilen.

Barnesetet må være utstyrt med en Top Tether-
stropp.

Top Tether-festene 1 er på baksiden av den res‐
pektive baksetebenken på setebenkføttene.

# Skyv hodestøtten opp ved behov
(→ Side 67).

# Monter ISOFIX-barnesetet med Top Tether.
Følg monteringsanvisningen fra produsenten
av barnesetet.

# Legg Top Tether-stroppen 3 under hodestøt‐
ten mellom de to hodestøttestengene.

# Hekt Top Tether-kroken 2 inn på Top Tether-
festet 1 uten å vri den.

# Stram Top Tether-stroppen 3. Følg monte‐
ringsanvisningen fra produsenten av barnese‐
tet.

# Skyv hodestøtten ned ved behov
(→ Side 67). Pass på at ingenting ligger i
veien for Top Tether-stroppen 3.

Barneseter på passasjersetet foran

Informasjon om barneseter på passasjersetet
foran
Av ulykkesstatistikkene fremgår det at barn som
er sikret i baksetet, sitter tryggere enn barn som
er sikret i forsetet. Derfor anbefaler
Mercedes-Benz på det sterkeste at barnesetet
monteres i baksetet.

Advarsel på solskjermen på passasjersiden

Bakovervendte barneseter må ALDRI benyttes på
et sete med AKTIVERT KOLLISJONSPUTE PÅ PAS‐
SASJERSETET FORAN. Det kan føre til ALVORLIGE
eller LIVSTRUENDE SKADER hos barn.

Ta også hensyn til informasjonen om sikker trans‐
port av barn (→ Side 30).

Informasjon om bakovervendte barneseter

Synlig klistremerke når fordøren på passasjer‐
siden er åpen

Kollisjonsputen på passasjersiden foran kan ikke
kobles ut. Dette ser du på det spesielle klistre‐
merket på passasjersiden foran. Et bakovervendt
barnesete skal aldri monteres på passasjersetet
foran, men bare på et egnet baksete.
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Informasjon om forovervendte barneseter på
passasjersetet foran

Ved bruk av barneseter på passasjersiden foran
må du ta hensyn til følgende punkter:

R Sett passasjersetet foran i bakerste posisjon.
For seter med setehøydejustering må du i til‐
legg plassere setet i øverste stilling.
R Still seteryggen så loddrett som mulig.
R Kjør seteputedybden helt inn.
R Barnesetet må hvile på sitteflaten på passa‐

sjersetet foran med hele flaten.
R Ryggen på det forovervendte barnesetet skal

ligge helt inntil seteryggen på passasjersetet.
Barnesetet skal ikke støte mot taket eller
presses mot hodestøtten.
R Tilpass seteryggens vinkel og juster eventuelt

hodestøttene tilsvarende.
R Juster helningen på seteputen slik at den

fremre kanten på seteputen står i øverste
posisjon og den bakre kanten står i nederste
posisjon.
R Sørg alltid for at skulderbeltet ligger riktig fra

belteuttaket i bilen til skulderbelteføringen på
barnesetet. Skulderbeltet må ligge forover og
nedover fra belteuttaket.
R Dersom det er nødvendig, må du stille inn bel‐

teuttaket og setet tilsvarende.
R Legg aldri gjenstander under eller bak barne‐

setet, f.eks. en pute.

Det er svært viktig at du alltid følger monterings-
og bruksanvisningen fra produsenten av barnese‐
tet og informasjonen om feste av egnede barne‐
seter (→ Side 34).

Muligheter for å feste barneseter på de
enkelte sitteplassene

Informasjon om feste av egnede barneseter
I bilen skal det bare brukes barneseter som er
godkjent i henhold til UNECE-standarden UN‑44.

Eksempel på et godkjenningsmerke på barnese‐
ter:

Etikett for barnesete iht. UN‑R44

ISOFIX-barneseter i den følgende kategorien Uni‐
versal kan benyttes på seter som er merket med
U, UF eller IUF i tabellen om egnede sitteplasser
for feste av barneseter.

Semi-universelle barneseter er merket med tek‐
sten "semi-universal" på godkjenningsmerket. De
kan kun brukes hvis bilen og sitteplassen er opp‐
ført i bilmodellisten fra produsenten av barnese‐
tet.

Er sitteplassene egnet for barneseter som
festes med sikkerhetsbelte?

Ta hensyn til følgende informasjon:

R Ved bruk av et babysete i gruppene 0/0+ 
eller et bakovervendt barnesete på et bak‐
sete: Still inn førersetet og passasjersetet
foran slik at de ikke er i kontakt med barnese‐
tet.
R Ved bruk av et forovervendt barnesetesy‐

stem i gruppe I: Barnesetets ryggstø må
ligge så flatt som mulig mot bilsetets sete‐
rygg.
R Ved bestemte barneseter i vektgruppen II

eller III kan det finnes begrensninger for den
maksimale størrelsesinnstillingen, f.eks. på
grunn av en mulig kontakt med taket.
R Forsikre deg om at barnets føtter ikke berører

forsetet. Skyv forsetet litt forover hvis nød‐
vendig.
R Barnesetet skal ikke støte mot taket eller

presses mot hodestøtten. Still inn hodestøt‐
tene tilsvarende.
R Følg monteringsanvisningen til produsenten

av barnesetet.
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Forklaring til tabellen:

X Ikke egnet for barn i denne vektgruppen

U Egnet for barneseter i kategorien Universal i
denne vektgruppen

UF Egnet for forovervendte barneseter i katego‐
rien Universal i denne vektgruppen

L Egnet for semi-universelle barneseter i hen‐
hold til tabellen i Anbefalte barneseter, eller
hvis bilen og sitteplassen er oppført i biltype‐
listen til barnesetets produsent.

Passasjersete foran

Vektgruppe Passasjersete (med
kollisjonspute for for‐
setepassasjer)1

Passasjersete (uten
kollisjonspute for for‐
setepassasjer)1

Enkeltsete

Gruppe 0: opptil 10 kg X U X

Gruppe 0+: opp til
13 kg

X U X

Gruppe I: 9 kg til
18 kg

UF U X

Gruppe II: 15 kg til
25 kg

UF U X

Gruppe III: 22 kg til
36 kg

UF U X

1 Sett passasjersetet foran i bakerste, øverste posisjon.

Passasjersetebenk

Vektgruppe Yttersete (med kolli‐
sjonspute for forsete‐
passasjer)

Yttersete (uten kolli‐
sjonspute for forsete‐
passasjer)

Midtre sete

Gruppe 0: opptil 10 kg X U X

Gruppe 0+: opp til
13 kg

X U X

Gruppe I: 9 kg til
18 kg

UF U X

Gruppe II: 15 kg til
25 kg

UF U X

Gruppe III: 22 kg til
36 kg

UF U X
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Baksetebenk

Vektgruppe Baksetebenk (dobbeltka‐
bin)

Baksetebenk (standard/
komfort)

Gruppe 0: opptil 10 kg U U

Gruppe 0+: opp til 13 kg U U

Gruppe I: 9 kg til 18 kg U U

Gruppe II: 15 kg til 25 kg U U

Gruppe III: 22 kg til 36 kg U U

Informasjon om anbefalte barneseter

Anbefalte barneseter som kan festes med sikkerhetsbeltet i bilen

Vektgrupper Produsent Type Godkjen‐
ningsnum‐
mer (E1 ...)

Bestillings‐
nummer (A
000 ...) med
fargekode
9H95

Gruppe 0:
opptil 10 kg

opp til ca. 6 måneder

Britax Römer BABY SAFE
plus II

04 301 146 970 13 02

Gruppe 0+:
opptil 13 kg

opp til ca. 15 måneder

Britax Römer BABY SAFE
plus II

04 301 146 970 13 02

Gruppe I:
9 til 18 kg

fra ca. 9 måneder til 4 år

Britax Römer DUO plus 04 301 133 970 17 02

Gruppe II/III:
15 til 36 kg

fra ca. 4 til 12 år

Britax Römer KIDFIX 04 301 198 970 20 02

Britax Römer KIDFIX XP 04 301 304 970 23 02

% Mer informasjon om riktige barneseter får du
på Mercedes-Benz verksteder.

Aktivere/deaktivere barnesikringer for dører

& ADVARSEL Fare for ulykke ‑og persons‐
kader dersom barn oppholder seg alene i
bilen

Lar du barn være alene i bilen, kan de sette
bilen i bevegelse ved at de f.eks.:

R løsne parkeringsbremsen
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R ta automatgirkassen ut av parkeringsstil‐
ling j eller sette den manuelle girkassen
i tomgangsposisjon
R starte motoren

De kan dessuten betjene bilens utstyr og
klemme seg.
# La aldri barn være alene i bilen.
# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen

når du forlater den.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grunn av sterk varme eller kulde i bilen

Hvis personer – særlig barn – utsettes for
sterk varme‑ eller kulde over lang tid, er det
fare for personskade eller til og med livsfare!
# Personer – særlig barn – må aldri være

alene i bilen.
# La aldri dyr være alene i bilen.

& ADVARSEL Fare for ulykke og personska‐
der dersom barn oppholder seg alene i
bilen

Barn i bilen kan:

R åpne dører og dermed sette andre perso‐
ner og trafikanter i fare
R gå ut av bilen og bli påkjørt
R betjene utstyr i bilen og f.eks. komme i

klem

# Aktiver barnesikringene når du har barn
i bilen.

# La aldri barn være alene i bilen.
# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen

når du forlater den.

Barnesikringen er tilgjengelig i følgende dører:

R Skyvedørene
R Bakdørene i dobbeltkabinen
Barnesikringene sikrer dørene enkeltvis. De kan
ikke åpnes innenfra (unntatt elektrisk skyvedør).
Du kan åpne døren fra utsiden når bilen ikke er
låst.

For en elektrisk skyvedør som er sikret, er bare
betjeningselementene til skyvedøren bak blok‐
kerte. Den elektriske skyvedøren kan åpnes når
som helst ved hjelp av knappene på midtkonsol‐
len (→ Side 44).

Eksempel på barnesikring i skyvedør

# Skyv barnesikringen 1 til stilling 2 (låse)
eller 3 (låse opp).

# Kontroller deretter at barnesikringen fungerer.

Informasjon om kjæledyr i bilen

& ADVARSEL Fare for uhell eller skader
hvis dyr ikke er sikret eller alene i bilen

Hvis du lar dyr være i bilen uten tilsyn eller
sikring, kan de f.eks. trykke på knapper eller
brytere.

Slik kan dyrene:

R aktivere bilutstyr og f.eks. klemme seg.
R slå systemer av og på og forårsake farer

for andre trafikanter.

Utover dette kan dyr som ikke er sikret i bilen,
bli slengt rundt i bilen og skade passasjerer
under et uhell eller ved plutselige styre‑ og
bremsebevegelser.
# La aldri dyr være alene i bilen.
# Dyr må alltid sikres ordentlig under kjø‐

ringen, f.eks. med en egnet dyrtrans‐
portboks.
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Nøkkel

Informasjon om radioforbindelsene til nøkke‐
len

& FARE Livsfare for personer med medisin‐
ske apparater på grunn av elektromagne‐
tisk stråling ved start-stopp-knapp

Personer med medisinske apparater, f.eks.
pacemaker eller defibrillator:

Når du bruker start-stopp-knappen, oppstår
en radioforbindelse mellom nøkkelen og
bilen.

Elektromagnetisk stråling kan påvirke funksjo‐
nen til det medisinske utstyret.
# Før du bruker bilen, må du innhente

informasjon fra legen din eller produ‐
senten av det medisinske utstyret om
eventuelle påvirkninger fra slike syste‐
mer.

Registreringsområde til antenne for KEYLESS-
START funksjon.

Oversikt over nøkkelfunksjoner

& ADVARSEL Fare for ulykke ‑og persons‐
kader dersom barn oppholder seg alene i
bilen

Dersom du lar barn sitte alene i bilen, kan de

R åpne dører og dermed sette andre perso‐
ner og trafikanter i fare
R gå ut av bilen og bli påkjørt
R betjene utstyr i bilen og f.eks. komme i

klem

Dessuten kan barna komme i skade for å
sette bilen i bevegelse, f.eks. ved at de:

R løsne parkeringsbremsen

R ta automatgirkassen ut av parkeringsstil‐
ling j eller sette den manuelle girkassen
i tomgangsposisjon
R starte motoren

# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen
når du forlater den.

# La aldri barn og dyr være alene i bilen.
# Oppbevar nøkkelen utilgjengelig for

barn.

* MERKNAD Feil på nøkkelen grunnet
magnetfelt

# Hold nøkkelen unna sterke magnetfelt.

1 Låse
2 Batterikontrollampe
3 Låse opp
4 Låse opp lasterommet (skyvedører og bakdø‐

rer) / låse opp og åpne/lukke elektriske sky‐
vedører

5 Nødnøkkel

Ved foretatt innstilling ved fabrikken, vil nøkkelen
låse og låse opp følgende komponenter med sen‐
trallåsen:

R Fører- og passasjerdøren
R Skyvedørene
R Bakdørene

Dersom du ikke åpner bilen innen ca. 40 sekun‐
der etter at du har låst den opp:

R Låses bilen igjen
R Aktiveres tyverisikringen igjen
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Ikke oppbevar nøkkelen sammen med elektronisk
utstyr eller metallgjenstander. Det kan påvirke
nøkkelens funksjon.

% Hvis ikke batterikontrollampen lyser når du
trykker på knappen % eller &, er bat‐
teriet tomt.

Skift batteri i nøkkelen (→ Side 39).

Slå akustisk kvitteringsmelding av og på

Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Bil 
# Slå Akustisk låsebeskjed på eller av.

Endre opplåsingsinnstillinger

Mulige opplåsningsfunksjoner for nøkkelen:

R Låse opp med sentrallåsen
R Låse opp fører- og passasjerdøren (varebil)
R Låse opp førerdøren (flerbruksbil, chassis)

# Veksle mellom innstillingene: Hold knap‐
pene % og & inne samtidig i omtrent
seks sekunder inntil batterikontrollampen
blinker to ganger.

Når opplåsingsfunksjonen er valgt for førerdøren
eller fører- og passasjerdøren:

R Trykker du en gang til på knappen %, låses
bilen opp med sentrallåsen.

Redusere nøkkelens strømforbruk

Du kan deaktivere nøkkelens KEYLESS-START-
funksjon dersom du ikke skal bruke bilen eller
nøkkelen på lenge.
# Deaktivere: Trykk på knappen & til nøk‐

kelen to ganger rett etter hverandre.
Nøkkelens batterikontrollampe lyser kort to
ganger og lenge én gang.

# Aktivere: Trykk på en vilkårlig knapp på nøk‐
kelen.

Når du starter bilen med nøkkelen i sporet i gir‐
konsollen, aktiveres nøkkelfunksjonene automa‐
tisk.

Ta ut / sette inn nødnøkkelen

# Ta ut: Trykk på løseknappen 2.
Nødnøkkelen 1 skyves litt ut.

# Trekk nødnøkkelen 1 helt ut.
# Sette inn: Trykk på løseknappen 2.
# Skyv nødnøkkelen 1 helt inn til den går i lås.

Bytte batteriet i nøkkelen

& FARE Svelging av batterier kan føre til
alvorlig helseskade.

Batterier inneholder giftige og etsende stof‐
fer. Hvis batterier svelges, kan det oppstå
alvorlige helseskader.

Livsfare!
# Oppbevar batterier utilgjengelig for

barn.
# Kontakt lege umiddelbart dersom batte‐

rier svelges.

+ MILJØVERN Uriktig avfallshåndtering av
batterier kan skade miljøet.

 Batterier inneholder skadelige stof‐
fer. Det er forbudt å kaste batterier i restavfal‐
let.
#

 Sørg for at batteriene kastes
på en miljøvennlig måte. Brukte batte‐
rier skal leveres til et godkjent verksted
eller en dertil egnet miljøstasjon.

Forutsetninger 
R Du trenger et 3 V-knappebatteri av typen

CR 2032.
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Mercedes-Benz anbefaler at du kontakter et kvali‐
fisert verksted for å få byttet batteriet.
# Ta ut nødnøkkelen(→ Side 39).

Eksempelbilde

# Trykk opplåsingsknappen 2 helt ned, og
skyv dekselet 1 forover.

# Trekk ut batterikammeret 3, og ta ut det
tomme batteriet.

# Sett inn det nye batteriet i batterikammeret
3. Pass på at polene på batteriet vender rik‐
tig vei.

# Skyv inn batterikammeret 3.
# Sett på igjen dekselet 1, og kontroller at det

klikker på plass.
# Skyv nødnøkkelen helt inn til den går i lås

(→ Side 39).

Problemer med nøkkelen

Problem Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

Du kan ikke lenger låse
eller låse opp bilen.

Mulige årsaker:

R Batteriet i nøkkelen er svakt eller tomt.
R En sterk radiokilde forstyrrer signalene.
R Nøkkelen er defekt.

# Kontroller batteriet ved hjelp av batterikontrollampen og skift batteri
om nødvendig (→ Side 39).

# Bruk nødnøkkelen til å låse og låse opp bilen (→ Side 39).
# Få et godkjent verksted til å kontrollere nøkkelen.

Du har mistet en nøkkel. # Få et godkjent verksted til å sperre nøkkelen.
# Få ev. den mekaniske låsen skiftet ut.

Dører

Informasjon om ekstra dørsikring

Ekstra dørsikring leveres kun på biler i Storbritan‐
nia.

& ADVARSEL Det er fare for personskader
på personer som befinner seg inni bilen
når den ekstra dørsikringen er aktivert

Når den ekstra dørskringen er aktivert, kan
dørene ikke åpnes innenfra.

Personer inni bilen kan da ikke forlate bilen,
f.eks. i en farlig situasjon.
# La aldri personer, spesielt barn, eldre

mennesker eller hjelpetrengende perso‐
ner være alene i bilen.

# Ikke aktiver den ekstra dørsikringen når
det er personer i bilen.

Den ekstra dørsikringen aktiveres automatisk

R etter at bilen er låst med nøkkelen

Ekstra dørsikring kan deaktiveres ved at du deak‐
tiverer kupéalarmen (→ Side 55).

% På biler uten kupéalarm har den ekstra dør‐
sikringen ingen funksjon.

Låse opp og åpne døren innenfra

Bare for Storbritannia: Ta hensyn til sikkerhets‐
anvisningene om ekstra dørsikring (→ Side 40).
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# Låse opp og åpne en fordør: Dra i dørhånd‐
taket 2.
Når døren låses opp, spretter låseknappen
1 opp.

# Åpne dør.

Symbolet % betyr at bakdøren er låst opp.
# Lås opp og åpne bakdøren: Trekk i åpnings‐

hendelen 1 og åpne bakdøren.
Når døren låses opp, går sperren 2 forover.

Symbolet % er synlig.
# Lukke: Trekk igjen bakdøren med dørhåndta‐

ket.
# Låse: Skyv sperren 2 mot høyre.

Symbolet & er synlig.

Låse døren fra innsiden med sentrallåsen

& ADVARSEL Fare for ulykke ‑og persons‐
kader dersom barn oppholder seg alene i
bilen

Dersom du lar barn sitte alene i bilen, kan de

R åpne dører og dermed sette andre perso‐
ner og trafikanter i fare
R gå ut av bilen og bli påkjørt
R betjene utstyr i bilen og f.eks. komme i

klem

Dessuten kan barna komme i skade for å
sette bilen i bevegelse, f.eks. ved at de:

R løsne parkeringsbremsen
R ta automatgirkassen ut av parkeringsstil‐

ling j eller sette den manuelle girkassen
i tomgangsposisjon
R starte motoren

# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen
når du forlater den.

# La aldri barn og dyr være alene i bilen.
# Oppbevar nøkkelen utilgjengelig for

barn.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grunn av sterk varme eller kulde i bilen

Hvis personer – særlig barn – utsettes for
sterk varme‑ eller kulde over lang tid, er det
fare for personskade eller til og med livsfare!
# Personer – særlig barn – må aldri være

alene i bilen.
# La aldri dyr være alene i bilen.

Låse og låse opp manuelt
Med sentrallåsknappene kan hele bilen låses opp
og igjen fra innsiden ved hjelp av sentrallåsen.
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# Låse / låse opp hele bilen: Trykk på knap‐
pen 1 (låse opp) eller 2 (låse) når dørene
er lukket.

Slå den automatiske låsemekanismen av/på

Hvis tenningen er på og bilen kjører fortere enn
15 km/t, låses bilen automatisk.

Det er fare for å låse seg ute hvis funksjonen er
aktivert

R når bilen skyves eller taues i gang
R på bremsetestbenken

# Slå på spenningsforsyningen eller tenningen
når dørene er lukket.

# Slå på: Trykk og hold på knappen 2 i ca.
fem sekunder.
Det lyder et lydsignal.

# Slå av: Trykk og hold på knappen 1 i ca.
fem sekunder.
Det lyder et lydsignal.

Låse opp / låse førerdøren med nødnøkkelen

% For å låse bilen helt med nødnøkkelen må du
først trykke på låseknappen på innsiden når
førerdøren er åpen. Lås deretter førerdøren
med nødnøkkelen.

# Låse opp: Vri nødnøkkelen mot venstre til
stilling 1

# Låse: Vri nødnøkkelen mot høyre til stilling
1

% Bil med rattet på høyre side: Du må alltid
vri nødnøkkelen i motsatt retning.

Skyvedør

Åpne og lukke skyvedør utenfra

& ADVARSEL Klemfare når den åpne skyve‐
døren ikke er gått i lås

Er den åpne skyvedøren ikke gått i lås, kan
den bevege seg av seg selv hvis bilen står
parkert i en bakke.

Du eller andre personer kan bli klemt fast.
# Påse alltid at den åpne skyvedøren er

gått i lås. Åpne skyvedøren til den stop‐
per.
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% Bilen kan være utstyrt med en lang skyvedør
med mellomstopper. Du kan stanse skyvedø‐
ren i en mellomposisjon når du åpner og luk‐
ker den. Du trenger dermed ikke alltid åpne
døren helt når personer skal gå inn og ut av
bilen. Skyvedøren går ikke i lås i mellomstop‐
peren.

# Åpne: Trekk i dørhåndtaket 1.
Skyvedøren åpnes.

# Ta tak i dørhåndtaket 1 og skyv skyvedøren
bakover inntil den går i lås.

# Kontroller at skyvedøren er gått i lås.
# Lukke: Ta tak i dørhåndtaket 1 og skyv sky‐

vedøren forover med kraft inntil den lukkes.

Åpne og lukke skyvedør innenfra

& ADVARSEL Klemfare når den åpne skyve‐
døren ikke er gått i lås

Når du åpner skyvedøren, åpnes den bakover.
Det er dermed fare for at den kan treffe andre
personer.
# Åpne kun skyvedøren når trafikksitua‐

sjonen tillater det.

Forutsetninger 
R Barnesikringen er deaktivert.

Når du åpner en låst skyvedør, går låseknappen
opp 3. Alle dørene er låst opp.

% Bilen kan være utstyrt med en lang skyvedør
med mellomstopper. Du kan stanse skyvedø‐
ren i en mellomposisjon når du åpner og luk‐
ker den. Du trenger dermed ikke alltid åpne
døren helt når personer skal gå inn og ut av
bilen. Skyvedøren går ikke i lås i mellomstop‐
peren.

# Åpne: Trykk på knappen 1.
# Ta tak i dørhåndtaket 2 og skyv skyvedøren

helt bakover.
# Kontroller at skyvedøren er gått i lås. Skyve‐

døren må være gått i lås.
# Lukke: Trykk på knappen 1.
# Ta tak i dørhåndtaket 2 og skyv skyvedøren

forover med kraft inntil den lukkes.

Informasjon om elektrisk lukkehjelp

Er bilen utstyrt med elektrisk lukkehjelp, trenger
du ikke bruke så mye kraft når du lukker skyvedø‐
ren.

Elektrisk skyvedør

Slik fungerer den elektriske skyvedøren

Bilen kan være utstyrt med elektriske skyvedører
på venstre og/eller høyre side.

Du betjener den elektriske skyvedøren med

R skyvedørsknappen i midtkonsollen
R skyvedørsknappen ved innstigningen (B-

stolpe)
R dørhåndtaket (inn- og utvendig)
R nøkkelen
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Blokkeres den elektriske skyvedøren når den
åpnes, beveger den seg noen cm i motsatt ret‐
ning før den stopper.

Blokkeres skyvedøren når den lukkes, åpnes den
helt igjen.

Er det fare for overoppheting av skyvedørens
elektromotor, f.eks. på grunn av hyppig åpning og
lukking i løpet av kort tid, åpnes skyvedøren helt.
Skyvedøren er da blokkert. Etter omtrent
30 sekunder er skyvedøren klar til bruk igjen.

Har det oppstått en feil eller batteriet er koblet
fra, er det mulig å frigjøre skyvedøren ved hjelp
av elektromotorens frigjøringsmekanisme. Deret‐
ter kan du åpne og lukke skyvedøren igjen for
hånd (→ Side 45).

Åpne og lukke den elektriske skyvedøren
med knappen

& ADVARSEL Klemfare når den åpne skyve‐
døren ikke er gått i lås

Når du åpner skyvedøren, åpnes den bakover.
Det er dermed fare for at den kan treffe andre
personer.
# Åpne kun skyvedøren når trafikksitua‐

sjonen tillater det.

& ADVARSEL Fare for personskader til
tross for hindringsregistreringen

Hindringsregistreringen reagerer ikke på
myke, lette og tynne objekter, f.eks. små fin‐
gre. Disse og andre kroppsdeler kan f.eks. bli
trykket mot dørrammen. Hindringsregistrerin‐
gen kan ikke forhindre klemming i slike situa‐
sjoner.
# Påse at ingen kroppsdeler befinner seg i

skyvedørens bevegelsesområde når den
elektriske skyvedøren åpnes og lukkes.

# Skulle noen bli fastklemt, trykk en gang
til på knappen for å stoppe skyvedøren.

Knapper for skyvedøren i midtkonsollen
1 Åpne og lukke skyvedøren, venstre side av

bilen
2 Åpne og lukke skyvedøren, høyre side av

bilen

Knapp for skyvedøren ved innstigningen (B-
stolpe)
På biler med skillevegg sitter knappen 3 på
skilleveggen ved siden av innstigningen i høyde
med det innvendige håndtaket.

Du kan bare åpne skyvedøren med knappen 3
når barnesikringen er deaktivert.
# Åpne: Trykk raskt på knappen 1, 2 eller

knappen 3.
Skyvedøren åpnes automatisk.

Når døren åpnes med knappen 1 eller 2,
hører du i tillegg to lydsignaler.

Kontrollampen oppe i knappen 1 eller 2
blinker, og knappen 3 blinker.

Kontrollampen oppe i knappen 1 eller 2
lyser når skyvedøren er åpnet helt.

# Lukke: Trykk raskt på knappen 1, 2 eller
knappen 3.
Skyvedøren lukkes automatisk.
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Når døren lukkes med knappen 1 eller 2,
hører du i tillegg to lydsignaler.

Kontrollampen oppe i knappen 1 eller 2
blinker, og knappen 3 blinker.

Kontrollampen oppe i knappen 1 eller 2
slukkes når skyvedøren er lukket helt.

# Avslutte automatisk bevegelse: Trykk raskt
på knappen 1 eller 2.
Skyvedøren stopper.

% Avslutter du den automatiske bevegelsen når
døren åpnes, lukkes døren neste gang du
trykker på knappen.

% Ved ugunstige driftsforhold, f.eks. frost, ising
eller kraftig tilsmussing kan du holde knap‐
pen inne. Den elektriske skyvedøren beveges
da med økt kraft. Vær oppmerksom på at
hindringsregistreringen i dette tilfellet har en
mindre følsom innstilling. Slipp knappen for å
stoppe bevegelsen.

Åpne og lukke den elektriske skyvedøren
med nøkkel

# Låse opp: Trykk lett på knappen 5 eller
4 på nøkkelen.

# Åpne: Trykk lenger enn 0,5 sekunder på
knappen 5 eller 4 på nøkkelen.
Du hører to lydsignaler og skyvedøren åpnes
automatisk.

# Lukke: Trykk lenger enn 0,5 sekunder på
knappen 5 eller 4 på nøkkelen.
Du hører to lydsignaler og skyvedøren lukkes
automatisk.

# Avbryte den automatiske bevegelsen:
Trykk raskt på knappen 5 eller 4 på
nøkkelen.
Skyvedøren stopper.

% Avslutter du den automatiske bevegelsen når
døren åpnes, lukkes døren neste gang du
trykker på knappen.

Åpne og lukke den elektriske skyvedøren
med dørhåndtaket

Betingelser: 
R Barnesikringen er deaktivert.

# Trykk på knappen 1 eller trekk i det utven‐
dige dørhåndtaket 2.
Skyvedøren åpnes eller lukkes.

# Trykk en gang til på knappen 1 eller trekk i
det utvendige dørhåndtaket 2.
Skyvedøren stopper.
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Låse opp den elektriske skyvedøren manuelt

Har det oppstått en feil eller batteriet er koblet
fra, er det mulig å frigjøre skyvedøren ved hjelp
av elektromotorens frigjøringsmekanisme 2.
Deretter kan du åpne og lukke skyvedøren igjen
for hånd.
# Biler med full skyvedørskledning: Fjern

dekselet fra frigjøringsmekanismen 2.
Servicebekreftelsen er tilgjengelig.

# Skill skyvedøren fra den elektriske moto‐
ren: Sett nøkkelen i AUTO-posisjon i åpningen
1 på frigjøringsmekanismen 2.

# Vri nøkkelen 180 ° med urviseren. MAN-posi‐
sjonen er innstilt.

# Åpne eller lukk skyvedøren ved hjelp av det
ut-/innvendige dørhåndtaket.

# Koble skyvedøren til den elektriske moto‐
ren: Sett nøkkelen i MAN-posisjon i åpningen
1 på frigjøringsmekanismen 2.

# Vri nøkkelen 180 ° mot urviseren.
AUTO-posisjonen er innstilt.

# Juster skyvedøren (→ Side 46).

Hvis feilen vedvarer
# Oppsøk et godkjent verksted.

Justere den elektriske skyvedøren

Knapper for skyvedøren i midtkonsollen

Knapp for skyvedøren ved innstigningen (B-
stolpe)

Etter driftsfeil eller spenningsbrudd må skyvedø‐
ren justeres på nytt.
# Når skyvedøren er åpen: Trykk og hold inne

knapp 1 eller 2 i midtkonsollen eller skyve‐
dørsknappen 3 ved innstigningen (B-stolpe)
inntil døren er lukket.

eller
# Lukk skyvedøren ved hjelp av dørhåndta‐

ket(→ Side 45).
# Trykk deretter kort på knapp 1 eller 2 i

midtkonsollen, skyvedørsknappen 3 ved inn‐
stigningen (B-stolpe) eller bruk dørhåndtaket
(→ Side 45) for å åpne skyvedøren helt.
Skyvedøren er klar til bruk.

46 Åpne og lukke



Hekkdører

Åpne og lukke bakdører fra utsiden

& ADVARSEL Åpner du bakdøren i en ugun‐
stig trafikksituasjon, kan det medføre
fare for ulykke‑ og personskader

Når du åpner en bakdør, kan det føre til at

R andre personer eller trafikanter blir ska‐
det
R du blir påkjørt

Dette gjelder spesielt dersom du åpner bak‐
døren med mer enn 90 °.
# Åpne kun bakdørene når trafikksituasjo‐

nen tillater det.
# Påse alltid at bakdøren er gått riktig i

lås.

Åpne høyre bakdør

# Trekk i håndtaket 1.
# Trekk bakdøren til side til den går i lås.

Åpne venstre bakdør

# Påse at høyre bakdør er åpnet og gått i lås.
# Trekk åpneren 1 i pilens retning.
# Trekk bakdøren til side til den går i lås.

Åpne bakdører helt
# Åpne bakdøren forbi første festepunkt (90°).
# Åpne bakdøren helt.

Bakdøren holdes på plass i endeposisjon.

Lukke bakdører utenfra
# Lukk venstre bakdør utenfra med kraft.
# Lukk høyre bakdør utenfra med kraft.

Åpne og lukke bakdørene innenfra

Symbolet % betyr at bakdøren er låst opp.
# Låse opp: Skyv sperren 2 til venstre.

Symbolet % er synlig.
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# Åpne: Trekk i åpningshendelen 1 og åpne
bakdøren.

# Trekk bakdøren til side til den går i lås.
# Lukke: Påse at venstre bakdør er lukket.
# Ta tak i dørhåndtaket på høyre bakdør og

trekk den igjen med kraft.
# Låse: Skyv sperren 2 mot høyre.

Symbolet & er synlig.

Skillevegg-skyvedør

Åpne og lukke skyvedør i skillevegg fra fører‐
rom

& ADVARSEL Fare for fastklemming ved
ikke låst skyvedør i skillevegg

Dersom den åpne skyvedøren i skilleveggen
ikke er låst, kan den bevege seg på egenhånd
under kjøring.

Da kan du eller andre personer bli klemt fast.
# Skyvedøren i skilleveggen skal låses før

kjøring, og du må sjekke at den er i lås.

# Åpne: Drei nøkkelen til venstre 3.
Skyvedøren er låst opp.

# Skyv skyvedøren til anslag til høyre 2.
# Lukke: Skyv skyvedøren til venstre til den går

i lås 1.
Du kan låse skyvedøren med nøkkelen.

Åpne og lukke skyvedør i skillevegg fra laste‐
rommet

# Åpne: Trykk hendelen til høyre 3.
Skyvedøren er låst opp.

# Skyv skyvedøren til venstre til anslag 1.
# Lukke: Skyv skyvedøren til høyre til den går i

lås 2.

Elektrisk stigtrinn

Funksjon av elektrisk stigtrinn

Skyvedøren på bilen din kan være utstyrt med et
elektrisk stigtrinn.

Det elektriske stigtrinnet 1 kjøres automatisk ut
ved åpning av skyvedøren og inn ved lukking av
skyvedøren. Det elektriske stigtrinnet 1 er
utstyrt med en hinderregistrering på forsiden.
Dersom stigtrinnet støter på en hindring under
utkjøringen, stopper det. Når du har fjernet hin‐
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dringen, må du først lukke og deretter åpne sky‐
vedøren igjen for å få stigtrinnet til å kjøre helt ut.

Dersom det elektriske stigtrinnet hindrer innla‐
sting, kan du blokkere stigtrinnet fra å åpne ved
hjelp av hinderregistreringen ved åpning av sky‐
vedøren. Da blir det elektriske stigtrinnet
værende innkjørt og en gaffeltruck eller annet løf‐
teverktøy kan kjøre nærmere lasterommet.

% Displayet viser meldingen Stigtrinn ikke kjørt 
ut Se instruksjonsboken eller Stigtrinn ikke 
utkjørt Feil.
Ved utkoblet tenning høres en varseltone ved
blokkering ved hinderregistrering, den varer i
to minutter.
Ved innkoblet tenning høres en permanent
varseltone.

Biler med instrumentdisplay (fargeskjerm):
Dersom meldingen Stigtrinn ikke kjørt inn Se 
instruksjonsboken eller Stigtrinn ikke kjørt ut Se 
instruksjonsboken vises på skjermen og det
høres en varseltone, er funksjonen av det elektri‐
ske stigtrinnet 1 forstyrret (→ Side 301).
Biler med instrumendisplay (svart-hvitt 
skjerm): Dersom meldingen Stigtrinn ikke inn-
kjørt Feil eller Stigtrinn ikke utkjørt Feil vises på
skjermen, er funksjonen av det elektriske stigtrin‐
net 1 forstyrret (→ Side 301).

Dersom funksjonen av det elektriske stigtrinnet
1 er defekt, kan stigtrinnet være kjørt helt eller
delvis ut eller inn. Når det oppstår en feil, må du
manuelt kjøre inn det elektriske stigtrinnet 1 og
låse det før du kjører videre (→ Side 49). Før
passasjerene stiger ut, gjør dem oppmerksom på
at det elektriske stigtrinnet 1 muligvis mangler.

Nødåpning av elektrisk stigtrinn (manuell inn‐
kjøring)

Dersom det elektriske stigtrinnet ikke kjører inn
automatisk, må du manuelt kjøre inn og låse stig‐
trinnet før du kjører videre.
# På undersiden av stigtrinnet 2, trekk på de

to stengerne 1 ut fjærsplintene 3 på stif‐
tene.

# Ta av underlagsskivene 4 og ta av de to
stengene.
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# Vipp stengene 1 inn i huset på stigtrinnet.
# Skyv stigtrinnet inn i huset.

% Ved første gangs sikring av stigtrinnet må du
stille hull på folien med fjærsplinten.

# På begge sider av fjærsplinten 1 stikk gjen‐
nom hullene på huset til stigtrinnet til anslag.
Stigtrinnet er sikret i huset.

Lasteplanlemmer

Åpne og lukke lasteplanlemmer

& ADVARSEL Fare for personskader ved en
lasteplanlem som står i spenn.

Ved åpning av låsen på lasteplanlemmen kan
lemmen slå ned. Dette gjelder spesielt der‐
som den et belastet av lasten og derved står i
spenn.

# Før åpning, pass derfor på at ingen per‐
soner oppholder seg i lemmens sving‐
område.

# Stå alltid på siden av lemmen når du
skal åpne låsen på lasteplanlemmen.

# Vær spesielt forsiktig dersom låsen på
lasteplanlemmen ikke kan åpnes ved
hjelp av normal kraftbruk.

& ADVARSEL Fare for ulykke dersom laste‐
planlemmen dekker til utvendig belysning

Lyktene bak blir tildekket når du åpner laste‐
planlemmen bak.

Det fører til at andre trafikkanter sent vil opp‐
dage at bilen står i veien.
# Sikre bilen bak i henhold til gjeldende

forskrifter, f.eks. med en varseltrekant.

# Åpne: Hold fast i lasteplanlemmen.
# Vipp opp hendelen 1 til anslag.
# Gjenta prosessen på den andre siden av

lasteplanlemmen.
# Vipp lasteplanlemmen til 90°-stilling.

# Løft lasteplanlemmen og hekt karabinkrokene
2 på festewiren ut av øyet 3 .

# Gjenta prosessen på den andre siden av
lasteplanlemmen.

# Vipp lasteplanlemmen forsiktig ned.
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# Lukke: Løft lasteplanlemmen og hekt kara‐
binkrokene 2 på festewiren inn i øyet 3 .

# Løft lasteplanlemmen og trykk den på plass.
# Vipp ned hendelen 1 til anslag.
# Gjenta prosessen på den andre siden av

lasteplanlemmen.

Montere og demontere sidelemmer på laste‐
plan

Gjennomfør slike arbeider forsiktig og med hjelp
av en annen person.
# Demontere: Vipp med lasteplanets baklem.
# Vippe ned en sidelem på lasteplanet.
# Vipp ut låseklingen 1 på lasteplanets side‐

lem fra føringen ved å sette skrutrekkeren,
som du finner i verktøysettet i bilen, inn i
utsparingen (pil).

# Vipp opp lasteplanets sidelem ca. til 80°-stil‐
ling.

# Trekk lasteplanets sidelem bakover ut av
hengsleboltene og ta den av.

# Montere: Sett lasteplanets sidelem forsiktig
inn på hengsleboltene i ca. 80°-stilling, da
skal låseklingen 1 ligge an mot lasteplanets
sidelem.

# Skyv lasteplanets sidelem forover.
# Sett inn låseklingen 1 og vipp opp sidelem‐

men.

Sidevindu

Åpne og lukke sidevindu

& ADVARSEL Klemfare ved åpning av et
sidevindu

Ved åpning av et sidevindu kan kroppsdeler
trekkes inn mellom sidevinduet og vindusram‐
men eller komme i klem.
# Når du åpner, må du passe på at ingen

berører sidevinduet.
# Hvis noen klemmer seg, må du straks

slippe knappen eller dra i knappen for å
lukke sidevinduet igjen.

& ADVARSEL Klemfare ved lukking av et
sidevindu

Når et sidevindu lukkes, kan kroppsdeler
komme i klem i lukkeområdet.
# Forsikre deg om at ingen kroppsdeler

befinner seg i lukkeområdet under luk‐
king.

# Hvis noen klemmer seg, må du straks
slippe knappen eller trykke på knappen
for å åpne sidevinduet igjen.

& ADVARSEL Klemfare hvis barn betjener
sidevinduene

Dersom barn betjener sidevinduene, kan de
komme i klem, og da spesielt hvis de er uten
tilsyn.
# Aktiver barnesikringen for sidevinduene

bak.
# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen

når du forlater den.
# La aldri barn være alene i bilen.
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1 Vindusløfter venstre
2 Vindusløfter høyre

# Åpne manuelt: Trykk på knappen 1 eller
2 og hold den inne.

# Lukke manuelt: Trekk i knappen 1 eller 2
og hold den uttrukket.

Vinduene på fordørene har dessuten en automa‐
tisk føring.
# Fullstendig åpning: Trykk kort på knappen
1 eller 2 utover trykkpunktet.
Den automatiske føringen starter.

# Lukk fullstendig: Trekk knappen 1 eller 2
kort utover trykkpunktet.
Den automatiske føringen starter.

# Avbryte automatisk føring: Trykk på eller
trekk kort i knappen 1 eller 2 på nytt.

% Hvis en gjenstand hindrer et sidevindu under
den automatiske lukkingen, åpner sidevin‐
duet seg automatisk igjen. Den automatiske
reverseringsfunksjonen er bare et hjelpemid‐
del og erstatter ikke din oppmerksomhet.

% Hvis sidevinduets automatiske føring ikke
fungerer, er det ingen klembeskyttelse.

Sidevinduenes automatiske reverseringsfunk‐
sjon
Hvis en gjenstand hindrer et sidevindu under luk‐
kingen, åpner sidevinduet seg automatisk igjen.
Den automatiske reverseringsfunksjonen er bare
et hjelpemiddel og erstatter ikke din oppmerk‐
somhet.
# Hvis du lukker, må du sikre at ingen kropps‐

deler befinner seg i lukkeområdet.

& ADVARSEL Klemfare til tross for reverse‐
ringsbeskyttelse på sidevinduet

Reverseringsfunksjonen reagerer ikke:

R på myke, lette og tynne objekter, f.eks.
små fingre
R de siste 4 mm av lukkingen
R under justering
R ved ny manuell lukking av sidevinduet

straks etter automatisk reversering

I slike situasjoner kan ikke reverseringsfunk‐
sjonen forhindre innklemming.
# Forsikre deg om at ingen kroppsdeler

befinner seg i lukkeområdet under luk‐
king.

# Dersom noen kommer i klem, trykker du
på knappen W for å åpne sidevinduet
igjen.

Lufte bilen før du kjører (komfortåpning)

& ADVARSEL Klemfare når sidevinduet
åpnes

Når du åpner et sidevindu, kan legemsdeler
trekkes inn mellom sidevinduet og vinduskar‐
men eller klemmes fast.
# Når du åpner, må du kontrollere at ingen

berører sidevinduet.
# Slipp straks knappen dersom noen

klemmes fast.

Du kan lufte bilen før du begynner å kjøre.

Da blir samtidig følgende funksjoner gjennomført
ved hjelp av nøkkelen:

R Bilen låses opp
R Sidevinduene åpnes

Komfortåpningsfunksjonen kan bare aktiveres
med nøkkelen. Nøkkelen må være i nærheten av
førerdøren eller høyre fordør.
# Hold knappen % på nøkkelen inne.

Følgende funksjoner utføres:

R Bilen låses opp.
R Sidevinduene åpnes.

# Avbryte komfortåpning: Slipp knappen
%.
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Lukke sidevinduer utenfra (komfortlukking)

& ADVARSEL Klemfare ved uforsiktig bruk
av komfortlukking

Under komfortlukking kan legemsdeler
komme i klem i lukkeområdet til sidevin‐
duene.
# Følg med hele lukkingen når du bruker

komfortlukking.
# Forsikre deg om at ingen kroppsdeler

befinner seg i lukkeområdet under luk‐
king.

# Hold knappen & på nøkkelen inne.

Følgende funksjoner utføres:

R Bilen låses.

R Sidevinduene lukkes.
# Avbryte komfortlukking: Slipp opp knappen

&.

Justere sidevindu

Etter en driftsfeil eller et spenningsbrudd må du
justere sidevinduet på nytt.
# Slå på tenningen (→ Side 104).
# Trekk i begge vindusløfternes knapper og

hold dem slik i ca. enda 1 sekund etter at
sidevinduet er lukket.

Problemer med sidevinduene

Problem Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

Et sidevindu lar seg ikke
lukke, og du kan ikke
finne årsaken til dette.

# Se etter om det er gjenstander i vindusføringen.

& ADVARSEL Klem- eller livsfare som følge av inaktiv reverserings‐
beskyttelse

Neste gang du lukker et sidevindu umiddelbart etter en blokkering
eller justering, lukkes sidevinduet med økt eller maksimal kraft.
Reverseringsfunksjonen er ikke aktiv.

Samtidig kan legemsdeler klemmes fast i lukkesonen.
# Kontroller at ingen legemsdeler befinner seg i lukkesonen.
# For å stoppe lukkeprosessen må du slippe knappen eller trykke

en gang til på den for å åpne sidevinduet igjen.

Hvis et sidevindu blokkeres når det lukkes, og så åpner seg litt:
# Trekk umiddelbart etter blokkeringen i den relevante knappen på

nytt så lenge at sidevinduet lukker seg, og hold tasten der enda et
sekund.
Sidevinduet lukker seg med større kraft.

Hvis sidevinduet blokkeres på nytt og åpner seg litt igjen:
# Gjenta trinnet ovenfor.

Sidevinduet lukkes uten automatisk reverseringsfunksjon.

Sidevinduene lar seg ikke
åpne eller lukke med
komfortåpning.

Batteriet i nøkkelen er svakt eller tomt.
# Kontroller batteriet ved hjelp av batterikontrollampen og skift batteri

om nødvendig (→ Side 39).
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Tyverialarm

Slik fungerer startsperren

Startsperren gjør at kjøretøyet kun kan startes
med riktig nøkkel.

Startsperren aktiveres automatisk når tenningen
slås på, og deaktiveres når tenningen slås av.

Innbrudds- og tyverialarm (EDW)

Slik fungerer innbrudds- og tyverialarmen
(EDW)

Når innbrudds- og tyverialarmen er på, blir en
optisk og akustisk alarm utløst i følgende situa‐
sjoner:

R En skyvedør åpnes.
R Bakdøren åpnes.
R Panseret åpnes.
R Kupéalarmen utløses (→ Side 55).
R Borttauingsalarmen utløses (→ Side 54).

Innbrudds- og tyverialarmen slås på automatisk
etter omtrent fem sekunder

R etter at bilen er låst med nøkkelen

Når innbrudds- og tyverialarmen er på, blinker
kontrollampen 1 i takbetjeningsenheten.

Innbrudds- og tyverialarmen slås automatisk av

R etter at bilen er låst opp med nøkkelen
R etter at du har trykket på start-stopp-knappen

når nøkkelen er i bilen

Slå innbrudds- og tyverialarmen (EDW) på og
av
Når alarmanlegget er aktivert, utløses en optisk
og akustisk alarm når
R en dør åpnes
R panseret åpnes

% Selv om du straks lukker årsaken til den utlø‐
ste alarmen, f.eks. en åpen dør, opphører
ikke alarmen.

Slå på

# Lukk alle dørene.
# Lås bilen med nøkkelen.

Kontrollampen 1 i takbetjeningsenheten
blinker.

Slå av

# Lås opp bilen med nøkkelen.
Kontrollampen 1 i takbetjeningsenheten
slukkes.

% Åpner du ingen dør innen 40 sekunder etter
at bilen ble låst opp, låses den igjen automa‐
tisk.

Stanse alarmen
# Trykk på knappen % eller & på nøkke‐

len.

eller
# Trykk på start-stopp-knappen med nøkkelen

inne i bilen.
Alarmen opphører.

Slik fungerer borttauingsalarmen

Slik fungerer borttauingsalarmen
Dersom bilens vinkel endres og borttauingsalar‐
men er slått på, utløses en optisk og akustisk
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alarm. Dette kan f.eks. være tilfelle hvis bilen
heves på en side.

Slå borttauingsalarm på og av

Slå på eller av
# Lås bilen med nøkkelen.

Borttauingsalarmen aktiveres automatisk
etter omtrent 40 sekunder.

# Åpne bilen med nøkkelen.
Borttauingsalarmen er slått av.

For at borttauingsalarmen skal aktiveres, må føl‐
gende komponenter være lukket:

R Fører- og passasjerdøren
R Sidedørene
R Bakdørene

Deaktivere

# Slå av spenningsforsyningen (→ Side 104).
# Trykk på knappen 1.

Når du har sluppet knappen, lyser kontrollam‐
pen 2 i knappen i omtrent fem sekunder.

# Lås bilen med nøkkelen.
Borttauingsalarmen er deaktivert.

Borttauingsalarmen er deaktivert inntil du låser
bilen på nytt.

Deaktiver borttauingsalarmen når du låser bilen
og

R laster den over på og/eller transporterer den
f.eks. på en ferge eller en biltransporter
R parkerer den på bevegelig underlag, f.eks. i

garasjer med hevbar plattform

Du unngår da feilalarm.

Kupéalarm

Funksjon
Dersom kupéalarmen er slått på og systemet
registrerer en bevegelse inne i kupeen, utløses en
optisk og akustisk alarm. Dette f.eks. hvis noen
stikker hånden inn i bilkupeen.

Slå kupéalarmen av og på

Slå på
# Lukk sidevinduene.
# Påse at ingen gjenstander, f.eks. wunderbaum

eller kleshengerne henger på det innvendige
speilet eller på håndtakene i taket. Du unngår
da feilalarm.

# Lås bilen med nøkkelen.
Kupéalarmen slås på etter omtrent 30 sekun‐
der.

For at kupéalarmen skal aktiveres, må følgende
komponenter være lukket:

R Fører- og passasjerdøren
R Sidedørene
R Bakdørene

Slå av
# Lås opp bilen med nøkkelen.

Kupéalarmen slås automatisk av.

Deaktivere

# Slå av spenningsforsyningen (→ Side 104).
# Trykk på knappen 1.

Når du har sluppet knappen, lyser kontrollam‐
pen 2 i knappen i omtrent fem  sekunder.

# Lås bilen med nøkkelen.
Kupéalarmen er deaktivert.

Åpne og lukke 55



Kupéalarmen er deaktivert inntil du låser bilen på
nytt.

Deaktiver kupéalarmen når du låser bilen og

R personer eller dyr blir igjen i bilen
R sidevinduene er åpne
R transporterer den, f.eks. på en ferge eller en

biltransporter

Du unngår da feilalarm.
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Korrekt kjøreposisjon

& ADVARSEL Fare for ulykke under kjøring
på grunn av bilinnstillinger

Du kan miste kontrollen over bilen i følgende
situasjoner:

R hvis du innstiller førersetet, hodestøtten,
rattet eller speilet mens du kjører
R hvis du tar på sikkerhetsbeltet mens du

kjører

# Før motorstart: Still inn førersetet,
hodestøtten, rattet og speilet, og ta på
sikkerhetsbeltet.

Pass på følgende ved innstilling av rattet 3, sik‐
kerhetsbeltet 2 og førersetet 1:

R Du sitter så langt unna førerkollisjonsputen
som mulig.
R Du skal ha en oppreist sittestilling.
R Lårene støttes lett av seteputen.
R Bena skal ikke være helt utstrakte og du kan

lett tråkke pedalene helt inn.
R Bakhodet ditt skal støttes av hodestøtten

midt på i øyenhøyde.
R Du kan nå rattet med lett bøyde armer.
R Du kan bevege bena fritt.
R Du kan lett se alle indikatorer på instrument‐

displayet.
R Du har godt overblikk over trafikksituasjonen.
R Sikkerhetsbeltet ditt ligger fast an mot krop‐

pen og går over senter av skulderen og rundt
bekkenområdet i hoftehøyde.

Sete

Stille inn forseter mekanisk (uten setekom‐
fort-pakke)

& ADVARSEL Klemfare hvis setene stilles
inn av barn

Dersom barn stiller inn setene, kan de
klemme seg, spesielt hvis de er uten tilsyn.
# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen

når du forlater den.
# La aldri barn være alene i bilen.

& ADVARSEL Klemfare når du stiller inn
setene

Når du stiller inn et sete, kan du eller en av
passasjerene komme i klem, f.eks. i førings‐
skinnene for setet.
# Forsikre deg om at det ikke er noen

kroppsdeler i bevegelsesområdet ved
innstilling av et sete.

Følg sikkerhetsanvisningen om "Kollisjonsputer"
og "barn i bilen".

& ADVARSEL Fare for ulykker hvis førerse‐
tet ikke har gått i lås

Hvis førersetet ikke har gått i lås, kan det
bevege seg uventet under kjøring.

Du kan miste kontrollen over bilen.
# Pass alltid på at førersetet har gått i lås

før du starter bilen.

& ADVARSEL Fare for ulykke under kjøring
på grunn av bilinnstillinger

Du kan miste kontrollen over bilen i følgende
situasjoner:

R hvis du innstiller førersetet, hodestøtten,
rattet eller speilet mens du kjører
R hvis du tar på sikkerhetsbeltet mens du

kjører

# Før motorstart: Still inn førersetet,
hodestøtten, rattet og speilet, og ta på
sikkerhetsbeltet.
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& ADVARSEL Klemfare ved uaktsom inn‐
stilling av setehøyden

Ved uaktsom innstilling av setehøyden kan
du, eller andre personer i bilen, komme i klem
og bli skadet.

Spesielt barn kan komme i skade for å trykke
på knappene for den elektriske seteinnstillin‐
gen og dermed klemme seg.
# Pass på at det ikke finnes hender eller

andre kroppsdeler under løftemekanis‐
men for seteinnstillingssystemet når
setet beveges.

& ADVARSEL Fare for skader hvis hode‐
støttene ikke er montert eller hvis de er
stilt inn feil

Hvis hodestøttene ikke er montert eller ikke
stilt inn korrekt, kan de ikke gi den beskyttel‐
sen de skal.

Det er økt fare for skader i hode- og nakke‐
området, f.eks. ved ulykker eller bremsing!
# Kjør alltid med monterte hodestøtter.
# Hver gang før du begynner å kjøre, må

du passe på at midten på hodestøtten
støtter passasjerenes bakhode i øyen‐
høyde.

Ikke forveksle hodestøttene for forseter og bakse‐
ter. Du kan da ikke stille inn høyde og vinkel på
hodestøttene i korrekt posisjon.

Med langsgående innstilling av hodestøttene kan
du stille inn hodestøttene slik at de er nærmes
mulig bakhodet.

& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare på grunn av feil seteposisjon

Hvis ikke seteryggen er satt i tilnærmet rett
posisjon, kan ikke sikkerhetsbeltet beskytte
slik det skal.

Det kan føre til at du under en oppbremsing
eller en ulykke glir under sikkerhetsbeltet og
f.eks. skader deg på magen eller halsen.
# Still inn setet riktig før du begynner å

kjøre.
# Pass hele tiden på at seteryggen er i til‐

nærmet rett posisjon og at skulderbeltet
ligger midt på skulderen.

* MERKNAD Skader på setene ved tilbake‐
stilling

Setene kan bli skadet av gjenstander når de
stilles tilbake.
# Kontroller at det ikke finnes gjenstander

i fotrommet eller bak setene når du stil‐
ler setet tilbake.

1 Sete langsretning
2 Setehøyde
3 Seteryggvinkel

% Alt etter variant av setet kan enkelte regule‐
ringsmuligheter bortfalle.

# Stille inn sete i langsretning: Løft hendelen
1 og skyv setet til ønsket posisjon.

# Forsikre deg om at setet går i lås.
# Stille inn setehøyde: Trykk hendelen 2

flere ganger til ønsket setehøyde er nådd.
# Stille inn seteryggvinkel: Drei håndhjulet
3 forover og bakover til ønsket posisjon er
nådd.

Stille inn forseter mekanisk (med setekom‐
fort-pakke)

& ADVARSEL Klemfare hvis setene stilles
inn av barn

Dersom barn stiller inn setene, kan de
klemme seg, spesielt hvis de er uten tilsyn.
# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen

når du forlater den.
# La aldri barn være alene i bilen.
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& ADVARSEL Klemfare når du stiller inn
setene

Når du stiller inn et sete, kan du eller en av
passasjerene komme i klem, f.eks. i førings‐
skinnene for setet.
# Forsikre deg om at det ikke er noen

kroppsdeler i bevegelsesområdet ved
innstilling av et sete.

Følg sikkerhetsanvisningen om "Kollisjonsputer"
og "barn i bilen".

& ADVARSEL Fare for ulykker hvis førerse‐
tet ikke har gått i lås

Hvis førersetet ikke har gått i lås, kan det
bevege seg uventet under kjøring.

Du kan miste kontrollen over bilen.
# Pass alltid på at førersetet har gått i lås

før du starter bilen.

& ADVARSEL Fare for ulykke under kjøring
på grunn av bilinnstillinger

Du kan miste kontrollen over bilen i følgende
situasjoner:

R hvis du innstiller førersetet, hodestøtten,
rattet eller speilet mens du kjører
R hvis du tar på sikkerhetsbeltet mens du

kjører

# Før motorstart: Still inn førersetet,
hodestøtten, rattet og speilet, og ta på
sikkerhetsbeltet.

& ADVARSEL Klemfare ved uaktsom inn‐
stilling av setehøyden

Ved uaktsom innstilling av setehøyden kan
du, eller andre personer i bilen, komme i klem
og bli skadet.

Spesielt barn kan komme i skade for å trykke
på knappene for den elektriske seteinnstillin‐
gen og dermed klemme seg.
# Pass på at det ikke finnes hender eller

andre kroppsdeler under løftemekanis‐
men for seteinnstillingssystemet når
setet beveges.

& ADVARSEL Fare for skader hvis hode‐
støttene ikke er montert eller hvis de er
stilt inn feil

Hvis hodestøttene ikke er montert eller ikke
stilt inn korrekt, kan de ikke gi den beskyttel‐
sen de skal.

Det er økt fare for skader i hode- og nakke‐
området, f.eks. ved ulykker eller bremsing!
# Kjør alltid med monterte hodestøtter.
# Hver gang før du begynner å kjøre, må

du passe på at midten på hodestøtten
støtter passasjerenes bakhode i øyen‐
høyde.

Ikke forveksle hodestøttene for forseter og bakse‐
ter. Du kan da ikke stille inn høyde og vinkel på
hodestøttene i korrekt posisjon.

Med langsgående innstilling av hodestøttene kan
du stille inn hodestøttene slik at de er nærmes
mulig bakhodet.

& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare på grunn av feil seteposisjon

Hvis ikke seteryggen er satt i tilnærmet rett
posisjon, kan ikke sikkerhetsbeltet beskytte
slik det skal.

Det kan føre til at du under en oppbremsing
eller en ulykke glir under sikkerhetsbeltet og
f.eks. skader deg på magen eller halsen.
# Still inn setet riktig før du begynner å

kjøre.
# Pass hele tiden på at seteryggen er i til‐

nærmet rett posisjon og at skulderbeltet
ligger midt på skulderen.

* MERKNAD Skader på setene ved tilbake‐
stilling

Setene kan bli skadet av gjenstander når de
stilles tilbake.
# Kontroller at det ikke finnes gjenstander

i fotrommet eller bak setene når du stil‐
ler setet tilbake.
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Eksempelbilde komfortsete
1 Seteputedybde
2 Seteryggvinkel
3 Setehøyde
4 Seteputevinkel
5 Sete langsretning
6 Setefjæring
7 Svingblokkering

% Alt etter variant av setet kan enkelte regule‐
ringsmuligheter bortfalle.

# Stille inn seteputedybde: Løft hendelen 1
og skyv fremre del av seteputen frem eller til‐
bake.

# Stille inn seteryggvinkel: Drei håndhjulet
2 forover og bakover til ønsket posisjon er
nådd.

# Stille inn setehøyden: Trekk i eller trykk 
på spaken 3 til du har nådd ønsket posisjon.

# Stille inn seteputevinkelen: Drei håndhjulet
4 fremover og bakover til du har nådd
ønsket posisjon.

# Stille inn sete i langsretning: Løft hendelen
5 og skyv setet til ønsket posisjon.

# Forsikre deg om at setet går i lås.
# Stille inn setefjæring: Avlast setet.
# Still inn på håndrattet 6 kroppsvekt (40 kg

til 120 kg) slik at setefjæringen fungerer opti‐
malt. Dersom du stiller inn vekten høyere, blir
setefjæringen hardere. Setet svinger da ikke
så mye opp og ned. Dersom setet svinger ofte
og hardt opp og ned, kan du låse setet i nedre
område.

# Låse svingblokkering: Drei hendelen 7
opp.
Ved neste bevegelse opp og ned vil setet gå i
lås.

# Løsen svingblokkering: Drei hendelen 7 til
høyre.
Setet kan dreie fritt.

Stille inn forsetet elektrisk

& ADVARSEL Klemfare hvis setene stilles
inn av barn

Dersom barn stiller inn setene, kan de
klemme seg, spesielt hvis de er uten tilsyn.
# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen

når du forlater den.
# La aldri barn være alene i bilen.

Setene kan stilles inn med tenningen avslått.

& ADVARSEL Klemfare når du stiller inn
setene

Når du stiller inn et sete, kan du eller en av
passasjerene komme i klem, f.eks. i førings‐
skinnene for setet.
# Forsikre deg om at det ikke er noen

kroppsdeler i bevegelsesområdet ved
innstilling av et sete.

Følg sikkerhetsanvisningen om "Kollisjonsputer"
og "barn i bilen".

& ADVARSEL Fare for ulykker hvis førerse‐
tet ikke har gått i lås

Hvis førersetet ikke har gått i lås, kan det
bevege seg uventet under kjøring.

Du kan miste kontrollen over bilen.
# Pass alltid på at førersetet har gått i lås

før du starter bilen.

& ADVARSEL Fare for ulykke under kjøring
på grunn av bilinnstillinger

Du kan miste kontrollen over bilen i følgende
situasjoner:

R hvis du innstiller førersetet, hodestøtten,
rattet eller speilet mens du kjører
R hvis du tar på sikkerhetsbeltet mens du

kjører
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# Før motorstart: Still inn førersetet,
hodestøtten, rattet og speilet, og ta på
sikkerhetsbeltet.

& ADVARSEL Klemfare ved uaktsom inn‐
stilling av setehøyden

Ved uaktsom innstilling av setehøyden kan
du, eller andre personer i bilen, komme i klem
og bli skadet.

Spesielt barn kan komme i skade for å trykke
på knappene for den elektriske seteinnstillin‐
gen og dermed klemme seg.
# Pass på at det ikke finnes hender eller

andre kroppsdeler under løftemekanis‐
men for seteinnstillingssystemet når
setet beveges.

& ADVARSEL Fare for skader hvis hode‐
støttene ikke er montert eller hvis de er
stilt inn feil

Hvis hodestøttene ikke er montert eller ikke
stilt inn korrekt, kan de ikke gi den beskyttel‐
sen de skal.

Det er økt fare for skader i hode- og nakke‐
området, f.eks. ved ulykker eller bremsing!
# Kjør alltid med monterte hodestøtter.
# Hver gang før du begynner å kjøre, må

du passe på at midten på hodestøtten
støtter passasjerenes bakhode i øyen‐
høyde.

Ikke forveksle hodestøttene for forseter og bakse‐
ter. Du kan da ikke stille inn høyde og vinkel på
hodestøttene i korrekt posisjon.

Med langsgående innstilling av hodestøttene kan
du stille inn hodestøttene slik at de er nærmes
mulig bakhodet.

& ADVARSEL Fare for personskader eller
livsfare på grunn av feil seteposisjon

Hvis ikke seteryggen er satt i tilnærmet rett
posisjon, kan ikke sikkerhetsbeltet beskytte
slik det skal.

Det kan føre til at du under en oppbremsing
eller en ulykke glir under sikkerhetsbeltet og
f.eks. skader deg på magen eller halsen.
# Still inn setet riktig før du begynner å

kjøre.

# Pass hele tiden på at seteryggen er i til‐
nærmet rett posisjon og at skulderbeltet
ligger midt på skulderen.

* MERKNAD Skader på setene ved tilbake‐
stilling

Setene kan bli skadet av gjenstander når de
stilles tilbake.
# Kontroller at det ikke finnes gjenstander

i fotrommet eller bak setene når du stil‐
ler setet tilbake.

1 Seteryggvinkel
2 Setehøyde
3 Seteputevinkel
4 Sete langsretning

# Lagre innstillingene med memory-funksjonen
(→ Side 62).
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Stille inn 4-veis korsryggstøtte

1 Høyere
2 Svakere
3 Dypere
4 Hardere

# Med tastene 1 til 4 kan hofteputene tilpas‐
ses ryggsøylen individuelt.

Betjene minnefunksjonen

& ADVARSEL Ulykkesfare ved bruk av min‐
nefunksjonen under kjøring

Hvis du bruker minnefunksjonen på førersi‐
den mens du kjører, kan du miste kontrollen
over bilen på grunn av innstillingsbevegel‐
sene.
# Bruk minnefunksjonen på førersiden når

bilen står stille.

& ADVARSEL Klemfare ved justering av
setet med minnefunksjonen

Når du stiller inn setet ved hjelp av minne‐
funksjonen, kan du og passasjerene dine –
spesielt barn – komme i klem.
# Sørg for at ingen kroppsdeler befinner

seg i setets bevegelsesområde så lenge
minnefunksjonen er aktiv.

# Slipp straks minnefunksjonens innstil‐
lingsknapp dersom noen klemmes fast.
Innstillingsprosedyren stoppes.

& ADVARSEL Klemfare når barn aktiverer
minnefunksjonen

Dersom barn aktiverer minnefunksjonen, kan
de komme i klem, og da spesielt hvis de er
uten tilsyn.
# La aldri barn være alene i bilen.
# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen

når du forlater den.

Minnefunksjonen kan betjenes når tenningen er
slått av.

Lagre seteinnstillinger
Via minnefunksjonen kan seteinnstillinger for inn‐
til tre personer lagres og hentes frem igjen. Du
kan stille inn setet og seteryggen.

# Sett seteryggen i ønsket posisjon.
# Trykk på minneknappen M sammen med en

av lagringsposisjonsknappene 1, 2 eller 3.
Du hører et lydsignal. Innstillingene er lagret.

# Hente opp: Trykk og hold lagringsposisjons‐
knapp 1, 2 eller 3 inne helt til forsetet står i
lagret posisjon.

Dreie forsete

& ADVARSEL Fare for personskader eller
død dersom fører- og passasjersete ikke
er låst.

Dersom fører-‑ og passasjersete ikke er låst i
kjøreretningen under kjøring. kan festesyste‐
mene ikke beskytte som tiltenkt.
# Fører-‑ og passasjersete skal låses i kjø‐

reretningen før motoren startes.
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Du kan dreie fører- og passasjersetet 50° og
180°. Setene går i lås i kjøreretningen og motsatt
kjøreretningen samt 50° mot utgangen.
# Forsikre deg om at parkeringsbremsen er satt

på og bremsehendelen er vippet ned til
anslag (→ Side 133).

# Still inn rattet slik at det er tilstrekkelig fritt
rom for å dreie og stille inn førersetet
(→ Side 68).

# (→ Side 57)Skyv passasjersetet forover før du
dreier det.

# Dreie setet: Trykk hendelen 1 mot midten
av bilen og drei setet noe innover.
Dreieinnretningen er låst opp.

# Slipp hendelen 1 igjen.
# Drei setet omtrent 50 ° utover eller innover til

ønsket posisjon.

Vippe seteflaten på passasjersetebenken for‐
over og bakover

# Vippe setepute forover: Løft seteputen ut av
fremre forankring 1.

# Trekk seteputen litt forover ut av bakre for‐
ankring 2.

# Vipp seteputen opp i bakkant.

% Du kan lagre noen gjenstander i rommet
under passasjersetebenken.

# Vippe seteputen tilbake: Vipp ned setepu‐
ten i bakkant.

# Skyv seteputen under seteryggen i bakre for‐
ankring 2.

# Trykk seteputen ned i forkant til den går i lås i
fremre forankring 1.

Stille inn armlener

Eksempelbilde

# Stille inn vinkel på armlene: Vipp opp arm‐
lenet mer enn 45° 2.
Armlenet er låst opp.

# Vipp armlenet forover 3 til anslag.
# Vipp armlenet langsomt opp til ønsket stilling.
# Vippe opp armlenet: Vipp armlenet ved

behov opp mer enn 90° 1.

Vippe klappsete opp eller ned

& ADVARSEL Fare for personskade ved
bruk av klappsetet med nøkkel satt inn

Dersom nøkkelen står i låsen på skyvedøren i
skilleveggen, kan den komme i kontakt med
personen på klappsetet.
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# Ta alltid ut nøkkelen i skyvedøren i skil‐
leveggen før en person setter seg på
klappsetet.

# Trekk ut nøkkelen 1 av skyvedøren i skille‐
veggen.

# Trykk på trykkknappen på låsen 2 og vipp
seteputen 3 ned eller opp.

# Slipp trykkknappen 2 i den aktuelle endepo‐
sisjonen for seteputen 3 .

# Beveg seteputen 3 til den går i lås. Trykk‐
nappen på låsen 2 skal ligge jevnt an mot
seterammen.

Montere eller demontere baksetebenk

& ADVARSEL Fare for skade hvis baksete‐
benken monteres galt

Hvis baksetebenken ikke monteres som
beskrevet, eller det monteres en uegnet bak‐
setebenk, kan sikkerhetsbeltene ikke
beskytte som forutsatt.
# Monter baksetebenken kun som beskre‐

vet og i kjøreretningen.
# Vis-a-vis montering av baksetebenken er

ikke tillatt.
# Det må bare brukes baksetebenker som

Mercedes-Benz har godkjent for bilen.

& ADVARSEL Fare for skade hvis baksete‐
benken ikke er i lås

Hvis låsene til baksetebenkens føtter ikke er
korrekt festet, har baksetebenken ikke noe
stabilt festepunkt og kan velte i fart.

# Før turen må du sikre at baksetebenken
er skikkelig festet. Ingen røde kontrolla‐
sker må være synlige på utløserhåndta‐
ket.

# Hvis røde kontrollasker er synlige på
utløserhåndtaket, må baksetebenken
smekkes på plass en gang til.

* MERK Skade på baksetenes ruller på
grunn av gal bruk

Baksetebenk-rullenme kan skades dersom
baksetebenken brukes feil eller demonteres
feil.
# Så lenge baksetebenken befinner seg i

festeskålene, ikke trekk disse i retning
hekkdørene. Baksetebenken skal bare
rulles utenfor festeskålene.

# Baksetebenken skal ikke rulles i demon‐
tert tilstand eller brukes som transport‐
middel.

Advarsel på baksetebenk med visning av kor‐
rekt montert baksetebenk.
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Monteringsposisjon tre-seters baksetebenk

1 Første seterad
2 Andre seterad
3 Tredje seterad med tre-seter baksetebenk

# Tre-seter baksetebenken skal kun monteres i
tredje seterad 3 over bakakselen.

Demontere baksetebenk

# Ta av dekslene på festeskålene: Skyv klips
1 i pilretningen og ta av dekselet 2 på skrå
bakover og opp.

# Utløserhåndtaket 2 på setebenken trykkes
helt ned og holdes trykket, vipp samtidig
setebenken med utløserhåndtaket litt bakover
og trekk litt bakover.

# Slipp utløserhåndtaket.
Låsene på setebenkføttene er låst opp og de
røde kontrollaskene 3 på huset på utløser‐
håndtaket 2 er synlige.

# Ta tak i grepene  1 på den løsnede seteben‐
ken og trekk den litt bakover.

# Vipp setebenken 1 bakover og trekk den ut
av festesålene.

% Hvis setebenken ikke kan trekkes ut av feste‐
skålene, har den kanskje forkilt seg i setefor‐
ankringen. Det kan skje dersom setebenken
tippes for langt tilbake.

Hvis setebenken ikke kan trekkes ut av festeskå‐
lene:
# Vipp setebenken forover uten at den fester

seg.
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# Trekk setebenken på nytt bakover med utlø‐
serhåndtaket 2.

# Vipp setebenken lett bakover og trekke den ut
av festeskallene.

# Sett setebenken for demontering og lagring
ved siden av festeskålene og rull den mot
hekkdøren.

eller
# Løft ut setebenken til lagring på siden.

% Eventuelt må setebenken foran eller bak fjer‐
nes.

# Sette dekslene for festeskallene på plass: 
Hold dekselet 3 slik at holdenesen 1
peker i retning av bakre seteforankring 2.

# Sett dekselet 3 inn skrått nedover mot
bakre seteforankring 2 og fest det med klips
på festeskålen.

Monter baksetebenken
Sikker låsing av baksetebenken er kun sikret der‐
som seteforankringene alltid holdes rene og frie
for gjenstander.

% Respekter det maksimalt tillatte antall sitte‐
plasser i kjøretøyer med personbiltillatelse.

# Fjern festeskålenes deksler som beskrevet
under "Demontere baksetebenk".

# Plasser setebenken bak monteringsposisjo‐
nen.

# Ta tak i grepene på setebenken og vipp den
bakover.

# Rull setebenken forover på festeskallene.
# Sikre at de bakre setebenkføttene er godt

festet.

# Vipp setebenken med litt kraft forover til
låsene på setebenkføttene foran smekker hør‐
bart på plass.
Låsene på de fremre setebenkføttene er låst
fast og de røde kontrollaskene på huset på
utløserhåndtaket 1 er synlige.

% Hvis de røde kontrollaskene på huset på utlø‐
serhåndtaket er synlige, er setebenken ikke
riktig i inngrep.

Hvis setebenken ikke er riktig i inngrep:
# Løsne setebenken på nytt og vipp den med

litt kraft forover, til låsene på setebenkføttene
foran kommer i inngrep.

# Plasser festeskålenes deksler som beskrevet
under "Demontere baksetebenk".

Stille inn rygglene på baksetebenken

# Trekk utløserhåndtaket for seteryggen 1
oppover og hold det der.
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# Sett seteryggen i ønsket posisjon.
# Slipp utløserhåndtaket for seteryggen 1 og

beveg seteryggen litt.
Seteryggen smekker på plass.

Hodestøtter

Stille inn hodestøtter mekanisk

& ADVARSEL Fare for ulykke under kjøring
på grunn av bilinnstillinger

Du kan miste kontrollen over bilen i følgende
situasjoner:

R hvis du innstiller førersetet, hodestøtten,
rattet eller speilet mens du kjører
R hvis du tar på sikkerhetsbeltet mens du

kjører

# Før motorstart: Still inn førersetet,
hodestøtten, rattet og speilet, og ta på
sikkerhetsbeltet.

& ADVARSEL Fare for skader hvis hode‐
støttene ikke er montert eller hvis de er
stilt inn feil

Hvis hodestøttene ikke er montert eller ikke
stilt inn korrekt, kan de ikke gi den beskyttel‐
sen de skal.

Det er økt fare for skader i hode- og nakke‐
området, f.eks. ved ulykker eller bremsing!
# Kjør alltid med monterte hodestøtter.
# Hver gang før du begynner å kjøre, må

du passe på at midten på hodestøtten
støtter passasjerenes bakhode i øyen‐
høyde.

Ikke forveksle hodestøttene for forseter og bakse‐
ter. Du kan da ikke stille inn høyde og vinkel på
hodestøttene i korrekt posisjon.

Med langsgående innstilling av hodestøttene kan
du stille inn hodestøttene slik at de er nærmes
mulig bakhodet.

Hodestøtte (eksempel komforthodestøtte på
førersete)

# Stille opp: Trekk opp hodestøtten til ønsket
posisjon og forsikre deg om at hodestøtten
går i lås.
Bruk bare hodestøtten når den er låst.

# Stille ned: Trykk inn låseknappen 1 og skyv
ned hodestøtten til ønsket posisjon og for‐
sikre deg om at hodestøtten går i lås.
Bruk bare hodestøtten når den er låst.

# Stille forover: Trykk inn låseknappen 2 og
trekk hodestøtten forover til den går i lås i
ønsket posisjon.

# Stille bakover: Trykk inn låseknappen 2 og
skyv hodestøtten bakover til ønsket posisjon.

% Alt etter hodestøttevariant kan enkelte regu‐
leringsmuligheter bortfalle.

Slå setevarme av/på

& ADVARSEL Fare for brannskader ved
gjentatt innkobling av setevarmen

Dersom du slår på setevarmen gjentatte gan‐
ger, kan seteputen og seteryggholderne bli
svært varme.

Ved begrenset temperaturfornemmelse eller
begrenset reaksjonsevne overfor høye tempe‐
raturer kan dette føre til helseskader eller til
og med forbrenningslignende skader.
# Ikke slå på setevarmen gjentatte gan‐

ger.
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* MERKNAD Setene kan skades av objek‐
ter eller underlag som ligger på setene
når setevarmen er på

Er setevarmen på, kan det oppstå varmeopp‐
hopning når det ligger gjenstander eller
underlag på setene, f.eks. seteputer og barne‐
seter. På den måten kan seteoverflaten ska‐
des.
# Pass på når du slår på setevarmen at

det ikke ligger gjenstander eller under‐
lag på setene.

Forutsetninger 
R Strømforsyningen er innkoblet.

# Slå på: Trykk på knappen 1.
Alle kontrollampene på knappen lyser.

# Redusere trinn: Trykk på knappen 1 flere
ganger, helt til ønsket varmetrinn er nådd.
Alt etter varmetrinn tennes en til tre kontrol‐
lamper.

# Slå av: Trykk på knappen 1 flere ganger,
helt til alle kontrollamper er slukket.

% Setevarmen slås av automatisk ved de tre
varmetrinnene etter 8, 10 og 20 minutter hel
til setevarmen er helt av.

Stille inn rattet

& ADVARSEL Fare for ulykke under kjøring
på grunn av bilinnstillinger

Du kan miste kontrollen over bilen i følgende
situasjoner:

R hvis du innstiller førersetet, hodestøtten,
rattet eller speilet mens du kjører
R hvis du tar på sikkerhetsbeltet mens du

kjører

# Før motorstart: Still inn førersetet,
hodestøtten, rattet og speilet, og ta på
sikkerhetsbeltet.

& ADVARSEL Klemfare for barn under inn‐
stillingen av rattet

Hvis barn stiller inn rattet, kan de klemme
seg.
# La aldri barn være alene i bilen.
# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen

når du forlater den.

1 Hendel
2 Rattstammehøyde
3 Rattstamme-lengderetning

# Stille inn rattet: Sving hendelen ned 1 til
den ikke går lenger.
Rattet er låst opp.

# Flytt rattet til ønsket posisjon.
# Trekk hendelen 1 opp til den ikke går lenger.

Rattet er låst.
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Lagringsmuligheter

Informasjon om lasteretningslinjer

& ADVARSEL Forgiftningsfare pga. avgas‐
ser

Forbrenningsmotorer slipper ut giftige avgas‐
ser som f.eks. karbonmonoksid. Hvis bakdø‐
ren er åpen mens motoren går, spesielt under
kjøring, kan avgasser slippe inn i kupeen.
# Stans alltid motoren før du åpner bak‐

døren.
# Kjør aldri med åpen bakdør.

& ADVARSEL Fare for personskader på
grunn av usikrede gjenstander i bilen

Dersom gjenstander er usikret eller utilstrek‐
kelig sikret, kan de gli, velte eller bli kastet
omkring og treffe passasjerene.

Dette gjelder også for:

R bagasje eller last
R utmonterte seter som unntaksvis blir

transportert i bilen

Det er fare for personskader, spesielt i forbin‐
delse med bremsing eller brå manøvrering!
# Oppbevar alltid gjenstander slik at de

ikke kan kastes rundt.
# Sikre gjenstander, bagasje og last mot å

skli eller velte under kjøring.
# Et sete som blir utmontert, skal for‐

trinnsvis oppbevares utenfor bilen.

& ADVARSEL Fare for personskader hvis
gjenstander ikke oppbevares på et egnet
sted

Hvis gjenstander ikke oppbevares på et egnet
sted i bilen, kan de forskyve seg eller skli
rundt og sette passasjerene og føreren i fare.
Det er heller ikke sikkert at gjenstander i
koppholdere, åpne oppbevaringsrom og
mobilholdere blir holdt på plass i alle typer
situasjoner.

Det er fare for personskader, spesielt i forbin‐
delse med bremsing eller brå manøvrering!
# Oppbevar alltid gjenstander slik at de

ikke kan kastes rundt i slike eller lig‐
nende situasjoner.

# Pass på at gjenstander ikke stikker ut av
oppbevaringsrom, bagasjenett eller opp‐
bevaringsnett.

# Lukk oppbevaringsrom som kan lukkes,
før du kjører.

# Tunge, harde, spisse, skarpe, knuselige
eller for store gjenstander må alltid
plasseres og sikres i bagasjerommet.

& ADVARSEL Fare for brannskader fra
eksosrør

Eksosrør kan bli meget varme. Du kan brenne
deg hvis du berører disse delene.
# Vær alltid ekstra forsiktig og hold spesi‐

elt øye med barn rundt eksosrør.
# Avkjøl delene før du berører dem.

Hvis du bruker et lastestativ på taket, må du være
oppmerksom på stativets maksimale taklast og
maksimale lastekapasitet.

Du finner informasjon om maksimal taklast i
kapitlet Tekniske data , og informasjon om laste‐
stativer i kapitlet Lastesystemer .

Hvis du har taklast som stikker ut mer enn 40 cm
over kanten på taket, kan det påvirke de kamera‐
baserte funksjonene samt sensorfunksjonene til
bakspeilet. Pass derfor på at taklasten ikke stik‐
ker ut mer enn 40 cm.

Bilens kjøreegenskaper er avhengig av lastforde‐
lingen. Vær derfor oppmerksom på følgende ved
lasting:

R Ekstra last inkludert personer må ikke føre til
at kjøretøyets tillatte totalvekt eller tillatt
aksellast overskrides.
R Last aldri over seteryggenes øverste kant.
R Transporter lasten alltid i lasterommet, hvis

mulig.
R Sikre lasten på maljene, og fordel lasten

jevnt.
R Benytt kun maljer og festematerial som er

egnet for lastens vekt og størrelse.

Oversikt over oppbevaringsrom foran

Oversikt over oppbevaringsrom foran
Følg anvisningene for lasting av bilen
(→ Side 69).
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1 Låsbart rom over frontruten (→ Side 70)
2 Oppbevaringsrom frontrute med to kopphol‐

dere/oppbevaring askebeger
Oppbevaringsrom variant med lokk
(→ Side 70)

3 Oppbevaringsrom i midtkonsoll med USB-
kontakt, ladegrensesnitt, NFC-grenesnitt og
12 volt stikkontakt

4 Oppbevaringsrom over frontruten (belastes
med maks. 2,5 kg)

5 Oppbevaringsrom passasjerside (belastes
med maks. 5 kg)

6 Koppholder
7 Oppbevaringsrom i dørene

Åpne og lukke oppbevaringsrom på midtkon‐
soll/frontrute

Lokk oppbevaringsrom (eksempel midtkonsoll)

# For å åpne: Trykk på knappen 2 til oppbe‐
varingsrommet 1.
Lokket slår seg opp.

# Lukke: Vipp ned lokket.

% Oppbevaringsrommer ved frontruten har et
lokk, alt etter utførelse.

Åpne eller lukke låsbart rom over frontruten
Du kan åpne eller låse oppbevaringsrommet
(→ Side 39) ved hjelp av nødnøkkelen.

Åpne

# Låse opp: Drei nødnøkkelen til høyre til stil‐
ling 3.

# Skyv håndtaket 1 opp i pilretningen.
# Sving opp lokket.

lukke
# Vipp ned lokket og skyv ned håndtaket 1 i

pilretningen.
# Låse: Drei nødnøkkelen til venstre til stilling

2.

Åpne brillerom

# Trykk på knappen 1.
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Bruke oppbevaringsboks

& ADVARSEL Fare for personskader ved
uegnet feste av eller åpen oppbevarings‐
boks.

Dersom oppbevaringsboksen inne i bilen
festes feil, kan den skli eller bli slynget rundt
og treffe personer i bilen. Dessuten kan gjen‐
stander i åpne oppbevaringsrom ikke alltid
holdes på plass.

Det er fare for personskader, spesielt i forbin‐
delse med bremsing eller brå manøvrering!
# Oppbevaringsboksen skal festes med

sikkerhetsbeltet.
# Lukk lokket på oppbevaringsboksen før

start av kjøring.
# Tunge, hard, skarpe , knuselige eller for

store gjenstander skal alltid lagres og
sikres i bagasjerommet.

Feste oppbevaringsboks
Oppbevaringsboksen er plassert under passasjer‐
setebenken.

Bruk oppbevaringsboksen for følgende:

R oppbevare dokumenter
R lagre mobiltelefon eller smådeler
R som skriveunderlag

# Vipp seteputen på passasjersetebenken for‐
over (→ Side 63).

# Ta oppbevaringsboksen ut av oppbevarings‐
rommet.

# Vipp seteputen på passasjersetebenken til‐
bake (→ Side 63).

# Sett oppbevaringsboksen 3 på setet.

# Trykk oppbevaringsboksen 3 lett ned i sete‐
puten og skyv den tilbake mot seteryggen.

# Forsikre deg om at forankringsribben på
undersiden av oppbevaringsboksen er klemt
fast mellom seteputen og seteryggen.

# Tre sikkerhetsbeltet 4 gjennom slissen på
forsiden av oppbevaringsboksen 3 .

# Tre sikkerhetsbeltet 4gjennom slissen 2 på
baksiden av oppbevaringsboksen, stram det
og fest det.

# Kontroller at oppbevaringsboksen sitter fast.

Åpne og lukke oppbevaringsboks

# Åpne: Trekk i håndtaket 1 og åpne lokket
5 i pilretningen.

# Legg inn gjenstander.

% Informasjon om annet tilbehør, som f.eks.
tablet-holder, får du på et Mercedes-Benz
verksted.

% Under kjøring må lokket på oppevaringsbok‐
sen være lukket.

# Lukke: Vipp tilbake lokket 5 og trykk det
slik at håndtaket 1 går i lås.
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Lagre oppbevaringsboksen

# Løsne sikkerhetsbeltet 4.
# Hold oppbevaringsboksen 3 i det merkede

området 6 og trekk den rett fremover.
Forankringsribben løsner fra spalten mellom
seteputen og seteryggen.

# Ta oppbevaringsboksen 3 av setet.
# Vipp seteputen på passasjersetebenken for‐

over (→ Side 63).
# Sett oppbevaringsboksen 3 i oppbevarings‐

rommet.
# Vipp seteputen på passasjersetebenken til‐

bake (→ Side 63).

Informasjon om flaskeholder

1 Flaskeholder i fordørene (eksempel passa‐
sjerdør)

Koppeholder

Åpne koppeholder i baksetet

& ADVARSEL Fare for personskader ved
utstigning med uttrukket koppeholder

Dersom du stiger ut og koppeholderen i bak‐
setet er trukket ut, kan du støte mot koppe‐
holderen.
# Skyv koppeholderen tilbake under bak‐

setebenken ved utstigning.

# Åpne: Trykk på koppeholderen 1 eller 2.
# Vipp ut koppeholderen.
# Lukke: Skyv koppeholderen 1 eller 2 til‐

bake til den går i lås.

Askebeger og sigarettenner

Bruk av askebeger

Under kjøring
# Sett det lukkede askebegeret i en koppholder

i oppbevaringsrommene ved frontruten mens
du kjører.

# Kontroller at askebegeret sitter godt fast.

% Ikke sett askebegeret i koppholderne i midt‐
konsollen. Disse koppholderne gir intet godt
feste.
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Åpne

# Slå lokket 1 opp.

Bruke sigarettenneren i midtkonsollen

& ADVARSEL ‑ Varme sigarettennere kan
føre til fare for brannskader og andre ska‐
der.

Du kan brenne deg hvis du berører det varme
elementet på sigarettenneren eller den varme
fatningen.

Videre kan det ta fyr i brennbare materialer:

R hvis en varm sigarettenner faller ned
R hvis f.eks. barn holder en varm sigaretten‐

ner opp mot gjenstander

# Du må alltid bare ta tak i gripedelen av
sigarettenneren.

# Kontroller at ingen barn har tilgang til
sigarettenneren.

# Barn må aldri sitte i bilen uten tilsyn.

Forutsetninger 
R Tenningen er slått på.

# Trykk på sigarettenneren 1.
Når spiralen gløder, spretter sigarettenneren
tilbake av seg selv.

Stikkontakter

Bruk av 12 V-stikkontakten i midtkonsollen

Forutsetninger 
R Det er bare koblet til enheter opp til maksi‐

malt 180 W (15 A).

12 V stikkontakt i oppbevaringsrommet

# Åpne lokket til oppbevaringsrommet i midt‐
konsollen (→ Side 70).

# Vipp opp lokket 1 på stikkontakten.
# Sett i enhetens støpsel.
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12 V stikkontakt i det nedre betjeningsfeltet

# Vipp opp lokket 1 på stikkontakten.
# Sett i enhetens støpsel.

Bruk av 12 V-stikkontakten ved førersetet

# Vipp opp lokket 1 på stikkontakten.
# Sett inn støpselet til enheten.

Informasjon om 230 V-stikkontakten

* MERK Tilleggsbatteriet kan ta skade av å
bli helt utladet

Tilleggsbatteriet kan ta skade hvis en enhet
med for høy effekt er tilkoblet når du forlater
bilen eller tilleggsbatteriets ladetilstand er lav.
# Koble bare til enheter opp til maksimalt

150 W.
# Ikke koble til utstyr i mer enn fire timer.

230 V-stikkontakten leverer med 150 W en høy
effekt, noe som gjøre det mulig å lade mobiltele‐
fonen raskt og koble til batteriladere for verktøy.

Biler med tilleggsbatteri har en etterløpsfunksjon.
Når du forlater bilen, kan du lade utstyret over et
tidsrom på fire timer.

Bruke 230 V-stikkontakten i midtkonsollen

& FARE Livsfare hvis tilkoblingskabelen
eller stikkontakten er skadet

Når en passende enhet er tilkoblet, er det høy
spenning i 230‑V-stikkontakten. Når tilko‐
blingskabelen eller 230‑V-stikkontakten er
trukket ut av kledningen, er skadet eller våt,
kan du få elektrisk støt.
# Bruk bare en tørr og uskadd tilkoblings‐

kabel.
# Slå av tenningen, hvis den ikke allerede

er av, og sjekk at 230‑V-stikkontakten
er tørr.

# En 230‑V-stikkontakt som er trukket ut
av kledningen eller er skadet, må omgå‐
ende kontrolleres eller skiftes ut av et
godkjent verksted.

# Tilkoblingskabelen må aldri settes inn i
en 230‑V-stikkontakt som er skadd eller
trukket ut av kledningen.

& FARE Livsfare ved ufagmessig omgang
med stikkontakten

Du kan få elektrisk støt:

R hvis du tar i stikkontakten.
R hvis du stikker uegnede apparater eller

gjenstander inn i stikkontakten.

# Bare egnede apparater må kobles til
stikkontakten.

Forutsetninger 
R Det er kun koblet til enheter med støpsler

som innfrir de landsspesifikke standardene.
R Det er bare koblet til enheter opp til maksi‐

malt 150 W.
R Det blir ikke brukt multikontakter.
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# Åpne dekselet 3.
# Sett enhetens støpsel i 230 V-stikkontakten
1.
Ved tilstrekkelig nettspenning lyser kontrol‐
lampen 2.

Hold dekselet lukket når du ikke bruker 230 V-
stikkontakten.

Bruk av stikkontakter i bagasjerommet

Forutsetninger 
R Det er bare koblet til enheter opp til maksi‐

malt 180 W (15 A).

# Vipp opp lokket 1 på stikkontakten.
# Sett i enhetens støpsel.

Lade mobiltelefonen via USB-kontakten bak

# Legg mobiltelefonen i oppbevaringsrommet
1 og koble den til USB-kontakten 2 for å
lade den.

Trådløs lading av mobiltelefonen og tilkob‐
ling med utvendig antenne

Informasjon om trådløs lading av mobiltelefo‐
nen

& ADVARSEL Fare for personskader hvis
gjenstander ikke oppbevares på et egnet
sted

Hvis gjenstander ikke oppbevares på et egnet
sted i bilen, kan de forskyve seg eller skli
rundt og sette passasjerene og føreren i fare.
Det er heller ikke sikkert at gjenstander i
koppholdere, åpne oppbevaringsrom og
mobilholdere blir holdt på plass i alle typer
situasjoner.

Det er fare for personskader, spesielt i forbin‐
delse med bremsing eller brå manøvrering!
# Oppbevar alltid gjenstander slik at de

ikke kan kastes rundt i slike eller lig‐
nende situasjoner.

# Pass på at gjenstander ikke stikker ut av
oppbevaringsrom, bagasjenett eller opp‐
bevaringsnett.

# Lukk oppbevaringsrom som kan lukkes,
før du kjører.

# Tunge, harde, spisse, skarpe, knuselige
eller for store gjenstander må alltid
plasseres og sikres i bagasjerommet.

Følg anvisningene om lasting av bilen.
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& ADVARSEL Brannfare når gjenstander
legges i oppbevaringsrommet for mobilte‐
lefonen

Når du legger gjenstander i oppbevaringsrom‐
met for mobiltelefonen, kan de blir svært
varme eller begynne å brenne.
# Ikke legg gjenstander, spesielt av

metall, i oppbevaringsrommet for mobil‐
telefonen.

* MERKNAD Skader på gjenstander som
legges i oppbevaringsrommet for mobilte‐
lefonen

Legger du gjenstander i mobiltelefonens opp‐
bevaringsrom, kan de ta skade på grunn av
elektromagnetiske felt.
# Bankkort, lagringsmedier og andre gjen‐

stander som kan reagere følsomt på
elektromagnetiske felt, må ikke legges i
mobiltelefonens oppbevaringsrom.

* MERKNAD Oppbevaringsrommet til
mobiltelefonen kan ta skade på grunn av
væsker

Hvis det kommer væsker inn i oppbevarings‐
rommet for mobiltelefonen, kan den bli ska‐
det.
# Pass på at det ikke kommer væske inn i

oppbevaringsrommet for mobiltelefo‐
nen.

R Ladefunksjonen er bare tilgjengelig når ten‐
ningen er slått på.
R Små mobiltelefoner kan eventuelt ikke lades

overalt i mobiltelefonens oppbevaringsrom.
R Store mobiltelefoner som ikke passer i mobil‐

telefonens oppbevaringsrom, kan eventuelt
ikke lades.
R Mobiltelefonen kan bli svært varm under

lading. Dette er avhengig av hvilke applikasjo‐
ner (apper) som er i bruk.
R Fjern beskyttelsesdekselet på mobiltelefonen

for mer effektiv lading. Unntak er beskyttel‐
sesdeksler som er beregnet på trådløs lading.
R Bruk helst oppbevaringsmatten under ladin‐

gen.

Lade mobiltelefonen trådløst foran

Forutsetninger 
R Mobiltelefonen din må være egnet for trådløs

lading. En liste med kompatible mobiltelefo‐
ner finner du på:

http://www.mercedes-benz.com/connect

# Åpne dekselet til oppbevaringsrommet 1
over mediedisplayet.

# Prøv å plassere mobiltelefonen i midten av
den markerte flaten på oppbevaringsmatten
2 med skjermen opp.
Mobiltelefonen lades automatisk når ladesym‐
bolet vises på multimediesystemet.

Feil under ladingen vises på displayet til multi‐
mediesystemet:

% Oppbevaringsmatten kan tas ut for rengjø‐
ring, f.eks. med rent, lunkent vann.

Demontere eller montere gulvmatte

& ADVARSEL Gjenstander i fotrommet på
førersiden kan føre til ulykker

Gjenstander i i fotrommet på førersiden kan
begrense pedalvandringen eller blokkere en
pedal som er trått inn.

Dette reduserer bilens drifts‑ og trafikksikker‐
het.
# Plasser alle gjenstander trygt i bilen, slik

at de ikke kan havne i fotrommet på
førersiden.

# Monter alltid gulvmattene godt og iht.
det som er foreskrevet, slik at pedalene
alltid har god nok plass.

# Ikke bruk løse gulvmatter. Legg heller
ikke flere gulvmatter oppå hverandre.
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# Montere: Trykk inn trykknappene 1 på hol‐
deren 2.

# Demontere: Trekk gulvmatten ut av holderen
2 .
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Utvendige lys

Omstilling av lykter ved turer til utlandet

Biler med halogen- eller statiske LED-lykter: 
Omkobling av lyktene er ikke nødvendig. De lov‐
pålagte krav er oppfylte også i land der det kjøres
på motsatt side av veien.

Lyssystemer og ditt ansvar

De ulike lyssystemene på bilen er bare hjelpesy‐
stemer. Ansvar for korrekte lys på bilen i henhold
til de aktuelle lys- og synsforholdene, trafikkreg‐
lene og trafikksituasjonen påliggger føreren av
bilen.

Lysbryter

Betjene lysbryter

# 1 W Venstre parkeringslys
# 2 X Høyre parkeringslys
# 3 T Sidelys, nummerskiltlys og instru‐

mentlys
# 4Ã Automatisk kjørelys/dagskjørelys

(foretrukket lysbryterstilling)
# 5L Nærlys/fjernlys
# 6  Slå tåkelys av eller på
# 7  R Slå tåkebaklys av eller på
# 8 Elektrisk parkeringsbrems (→ Side 134)

% Dersom du hører en varseltone når du forla‐
ter bilen, står lyset kanskje på.

% Når du slår på parkeringslyset, vil det på den
valgte siden av bilen være redusert sidelys.
Blinklys, fjernlys og lyshornet betjenes ved
hjelp av kombibryteren (→ Side 79).

* MERKNAD Batteriutladning hvis parke‐
ringslyset er på

Hvis parkeringslyset er på i flere timer, bela‐
stes batteriet.
# Koble til det høyre  X eller venstre

 W parkeringslyset hvis det er mulig.

Ved kraftig utlading av batteriet vil sidelys eller
parkeringslys slås av, av hensyn til neste start av
bilen.

Automatisk kjørelys

& ADVARSEL Fare for ulykker hvis nærlyset
er slått av når sikten hindres

Hvis lysbryteren står på Ã, slår nærlyset
seg ikke på automatisk ved tåke, snø og
andre ting som hindrer sikten, f.eks. vann‐
sprut.
# I slike situasjoner må du vri lysbryteren

til L.

Det automatiske kjørelyset er kun et hjelpemid‐
del. Du har selv ansvaret for lysene på bilen.
Ved tåke, snø eller vannsprut, drei lysbryteren
hurtig fra Ã til L. Ellers blir kjørelyset
avbrutt en kort stund.

Slå på automatisk kjørelys:

R Sett lysbryteren i stilling Ã. Slå på strøm‐
forsyningen: Sidelyset kobler seg automatisk
på eller av, avhengig av lyset i omgivelsene.

Dagskjørelyset er på når motoren går. Sidely‐
set og nærlyset kobler seg også på eller av
avhengig av lyset i omgivelsene.

Når nærlyset er slått på, tennes kontrollam‐
pen L i kombiinstrumentet.

Slå tåkelyset og tåkebaklyset av eller på

Forutsetninger 
R Lysbryteren er i stilling  L eller Ã.
R Strømforsyning eller motor er slått på.

# Slå tåkelys av eller på: Trykk på knappen
7.

# Slå tåkebaklys av eller på: Trykk på knap‐
pen 6.

Følg de landsspesifikke forskriftene for bruk av
tåkebaklys.
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Regulere lysrekkevidde

Forutsetninger 
R Motoren går.

Ved hjelp av lysrekkevidderegulatoren kan du til‐
passe lyskjeglen på lyskasterne til bilens lastetil‐
stand. Når noen sitter i setene eller bagasjerom‐
met lastes eller losses, endrer lyskjeglen seg. Da
kan synsforholdene forverre seg, og det kan gi
blending av motgående trafikk.

% Ved biler med LED-lyskastere stilles lysrekke‐
vidden inn automatisk.

g Fører- og passasjersete besatt
1 Førersete, passasjersete og baksete besatt
2 Førersete, passasjersete og baksete besatt,

bagasjerom eller bagasjeflate lastet
3 Førersete og passasjersete besatt, og maksi‐

mal aksellast på bakakselen er utnyttet

# Drei lysrekkevidderegulatoren til aktuell stil‐
ling.
Belysning av kjørebanen skal være 40 m til
100 m og nærlyset skal ikke blende motgå‐
ende trafikk.

# Ved bil uten last, velg stilling g.

Betjene kombibryter lys

1 Fjernlys
2 Blinklys høyre
3 Lyshorn
4 Blinklys venstre

# Blinke: Trykk kombibryteren i ønsket retning
2 eller 4 til den går i lås. Ved større rattbe‐
vegelser vil kombibryteren automatisk stille
seg tilbake.

# Blinke kort: Vipp kombibryteren kort i ret‐
ning 2 eller 4. De aktuelle blinklysene blin‐
ker tre ganger.

# Slå på fjernlys: Slå på nærlys (→ Side 78).
# Trykk kombibryteren forover 1.

Kontrollampen K i kombiinstrumentet ten‐
nes. Kombibryteren går tilbake til utgangspo‐
sisjon.

% Fjernlyset slår seg i stilling Ã på kun ved
mørke og motoren i gang.

# Slå av fjernlys: Vipp kombibryteren forover
1 etter trekk kort i pilretningen 3 (lyshor‐
net slår av fjernlyset).
Kontrollampen K i kombiinstrumentet
slukker. Kombibryteren går tilbake til utgangs‐
posisjon.

% Biler med fjernlysassistent: Når fjernlysassi‐
stenten er aktiv, regulerer den inn- og utkob‐
ling av fjernlyset (→ Side 80).

# Bruke lyshornet: Slå på strømforsyningen
eller tenningen.

# Trekk kombibryteren kort i pilretningen 3.
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Slå varselblinkanlegg av eller på

# Slå av og på: Trykk knappen 1.

Når du bruker retningsviserne ved innkoblet var‐
selblinkanlegg, lyser bare blinklysene på den
aktuelle siden av bilen.

Varselblinklyset slår seg på automatisk:

R ved utløst kollisjonspute
R ved kraftig nedbremsing fra over 70 km/t til

bilen står stille

Dersom varselblinkanlegget har slått seg på auto‐
matisk, trykk på varselblinkknappen 1 for å slå
det av.

Varselblinklyset slår seg automatisk av når bilen
etter fullbremsing igjen når en hastighet på over
70 km/t.

% Varselblinkanlegget fungerer også når tennin‐
gen er slått av.

Kurvelys

Kurvelyset lyser opp kjørebanen bedre i svinger,
slik at det f.eks. blir lettere å se i krappe svinger.

Funksjonen er aktiv.

R ved hastigheter under 40 km/t og påslått
blinklys eller når du vrir på rattet
R ved hastigheter mellom 40 km/t og 70 km/t

og når du vrir på rattet

Kurvelyset kan fortsette å lyse en liten stund,
men det slås automatisk av etter tre minutter.

% Når revers legges inn, skifter lyset til motsatt
side.

Fjernlysassistent

Funksjon av adaptiv fjernlysassistent

& ADVARSEL Fare for ulykke til tross for
adaptiv fjernlysassistent

Den adaptive fjernlysassistenten reagerer
ikke på følgende trafikanter:

R Trafikanter uten lys, f.eks. fotgjengere
R Trafikanter med svak belysning, f.eks.

syklister
R Trafikanter med skjult belysning f.eks. av

et autovern

I svært sjeldne tilfeller reagerer den adaptive
fjernlysassistenten ikke eller for sent på
andre trafikanter med egen belysning.

I slike situasjoner kobles det automatiske
fjernlyset ikke ut, eller det kobles inn likevel.
# Følg alltid nøye med på trafikksituasjo‐

nen og slå av fjernlyset i god tid.

Den adaptive fjernlysassistenten skifter automa‐
tisk mellom:

R Nærlys
R Fjernlys

Systemet registrerer at det kommer biler med lys
i mot eller kjører foran.

Ved hastigheter over 30 km/t:

R Når ingen andre trafikanter registreres, slås
fjernlyset automatisk på.

Ved hastigheter under 25 km/t eller tilstrekkelig
gatelys:

R Fjernlyset slås av automatisk.

Systemgrenser
Den adaptive fjernlysassistenten kan ikke ta hen‐
syn til vei- og nedbørsforhold eller trafikksituasjo‐
nen.
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Registreringen kan være begrenset:

R ved dårlig sikt, f.eks. tåke, kraftig regn eller
snø
R tilsmussede eller tildekte sensorer

Den adaptive fjernlysassistenten er kun et hjelpe‐
middel. Ansvaret for korrekt lys på bilen i sam‐
svar med lys- og siktforholdene samt trafikksitua‐
sjonen, påligger deg.

Den optiske sensoren for systemet er plassert
bak frontruten i området ved takbetjeningsenhe‐
ten.

Slå fjernlysassistenten av eller på
# Slå på: Drei lysbryteren til stilling  Ã.
# Slå på fjernlyset med kombibryteren.

Dersom fjernlyset slås på automatisk i mørke,
tennes kontrollampen  _ i multifunksjons‐
displayet.

# Slå av: Slå av fjernlyset med kombibryteren.

Stille inn lysforsinkelse utvendig lys

Forutsetninger 
R Lysbryteren er i stilling Ã.

Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Lys . Lysfor-

sinkelse utv. 
# Stille inn lysforsinkelse.

Når bilen parkeres aktiveres utvendig lys i den
innstilte tiden.

Slå omgivelseslys av/på

Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Lys . Omgivel-

seslys 
# Slå funksjon av eller på.

Utvendige lys tennes for en periode på 40 sekun‐
der etter opplåsing. Når du starter bilen, deakti‐
veres omgivelseslyset og automatisk kjørelys blir
aktivert.

Stille inn innvendige lys

Takbetjeningsenhet foran

Variant 1

# 1 p Slå venstre leselampe foran av eller
på

# 2 | Slå automatisk styring av kupelys av
og på

# 3 c Slå kupelys foran av eller på
# 4 w Slå lys i baksete/bagasjerom av

eller på
# 5p Slå høyre leselampe foran av eller på

Variant 2

# 1 p Slå venstre leselampe foran av eller
på

# 2 | Slå automatisk styring av kupelys av
og på

# 3 c Slå kupelys foran av eller på
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# 4 w Slå lys i baksete/bagasjerom av
eller på

# 5p Slå høyre leselampe foran av eller på

Variant 3

# 1 | Slå automatisk styring av kupelys av
og på

# 2 c Slå kupelys foran av eller på
# 3 w Slå lys i baksete/bagasjerom av

eller på

Variant 4

# 1 c slå kupelys av eller på

Kupelys baksete

# 1  Slå lys i baksete/bagasjerom av eller på

Bevegelsesmelder

& ADVARSEL Fare for personskader ved
laserstrålen fra bevegelsesmelderen

Bevegelsesmelderen sender usynlig stråling
fra LED-lys (Light Emitting Diode).

Slike LED-lys er klassifisert som laser i klasse
1M og kan skade netthinnen i følgende situa‐
sjoner:

R Dersom du i lang tid ser direkte inn i den
ufiltrerte laserstrålen fra bevegelsesmel‐
deren
R Dersom du ser direkte inn i laserstrålen

på bevegelsessensoren ved hjelp av opti‐
ske instrumentet som for eksempel briller
eller lupe.

# Se aldri direkte inn i bevegelsesmelde‐
ren.

Bevegelsesmelderen befinner seg i lasterommet
bak skilleveggen i midten av taket.
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1 Posisjon bevegelsesmelder

Dersom bilen er utstyrt med en bevegelsessen‐
sor, slås bagasjeromslyset også på ved hjelp av
bevegelsessensoren.

Dersom bevegelsesmelderen registrerer en beve‐
gelse i lasterommet når bilen står i ro, vil belys‐
ningen i lasterommet slås på i omtrent to minut‐
ter.

Belysningen i lasterommet kan koble inn av beve‐
gelsesmelderen dersom

R bilen står stille, parkeringsbremsen er satt på
og du har ikke trykket inn bremsepedalen
eller
R ved biler med automatisk girkasse står girs‐

paken i stilling j og du har ikke trykket inn
bremsepedalen
R bilen ikke er låst utenfra med nøkkelen

Dersom det i løpet av flere timer ikke registreres
endringer ved bilen, som at dører åpnes, vil beve‐
gelsesmelderen slå seg av automatisk. Det vil hin‐
dre at batteriet lades ut.

Slå lysforsinkelse kupelys av eller på

Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Lys . Lysfor-

sinkelse kupélys 
# Slå lysforsinkelse kupelys av eller på.

Skifte lyspære

Anvisninger om skifte av lyspærer

& ADVARSEL Fare for forbrenning på grunn
av svært varme komponenter ved skifte
av lyspære

Lyspærer, lamper og plugger kan bli svært
varme under drift.

Når du skifter en lyspære, kan du brenne deg
på disse komponentene.

# Avkjøl delene før du skifter lyspæren.

R Ikke bruk lyspærer som har falt ned eller som
har riper i glasset. Det kan føre til at lyspæren
sprekker.
R Lyspæren kan sprekke hvis du rører den når

den er varm, dersom du lar den falle ned eller
dersom du får riper eller sprekker i den.
R Flekker på glasspæren vil redusere levetiden

av lyspæren. Ikke grip i lyspæren med bar
hud. Rengjør eventuelt lyspæren i kald til‐
stand med alkohol eller lignende, og gni av
med en lofri klut.
R Beskytt lyspærene mot fuktighet og la dem

ikke komme i kontakt med væsker.
Pass alltid på at lyspæren sitter godt fast.

Om bilen din har LED-lykter kan du se på føl‐
gende måte: Lyskjeglen beveger ovenfra og ned
og tilbake igjen seg ved start av motoren. Nærly‐
set skal da være slått på før motoren startes.

Lyspærer og lamper er en viktig bestanddel av
bilens sikkerhet. Pass derfor på at de alltid funge‐
rer. Få innstillingen av lyktene kontrollert regel‐
messig.
R Før skifte av lyspærer må lysene slås av på

bilen. Da forhindrer du kortslutning.
R Bruk lyspærer kun i lukkede lykter som de er

konstruert for.
R Skift kun ut med lyspærer av same type og

med den angitte spenning.

Dersom heller ikke den nye lyspæren lyser, opp‐
søk et kvalifisert fagverksted.

Skifte lyspærer foran (kjøretøy med halogen-
lyskastere)

Oversikt over lyspærer foran
Du kan skifte følgende lyspærer.
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Halogen-lyskaster
1 Fjernlys/dagskjørelys: H15 55 W/15 W
2 Nærlys/posisjonslys: H7 55 W/W 5 W
3 Blinklys: PY 21 W

Skifte halogenlamper

Forutsetninger 
R Nærlys: Lyspære type H7 55 W

R Fjernlys/dagskjørelys: Lyspære type
H15 55 W/15 W
R Posisjonslys: Lyspære type W 5 W

R Blinklys: Lyspære type PY 21 W

1 Husdeksel fjernlys/dagskjørelys
2 Husdeksel nærlys/posisjonslys
3 Fatning blinklys

# Slå av lysanlegget.
# Fjernlys/dagskjørelys: Trekk av husdekselet
1 bakover.

# Drei fatningen til venstre og trekk den ut.
# Trekk lyspæren ut av fatningen.
# Sett en nye lyspæren slik at lampesokkelen

ligger helt an mot bunnen av fatningen.
# Sett inn fatningen og drei den til høyre.
# Sett på husdekselet 1.
# Nærlys/posisjonslys: Trekk av husdekselet
2 bakover.

# Trekk ut fatningen bakover.
# Trekk lyspæren ut av fatningen.
# Sett en nye lyspæren slik at lampesokkelen

ligger helt an mot bunnen av fatningen.
# Sett fatningen rett inn.
# Sett på husdekselet 2.
# Blinklys: Slå av belysningsanlegget.
# Drei fatningen 3 til venstre og ta den av.
# Drei lyspæren til venstre med et lett trykk, og

trekk den ut av fatningen.
# Sett den nye lyspæren inn i fatningen og drei

den til høyre.
# Sett inn fatningen 3 og drei til høyre.

Ekstra blinklys

Forutsetninger 
R Ekstra blinklys (biler med trekk på alle 

hjul): Lyspære type P 21 W

# Slå av lysene.
# Løsne skruene 1 og ta av linsen2.
# Drei lyspæren til venstre med et lett trykk, og

trekk den ut av fatningen.
# Sett den nye lyspæren inn i fatningen og drei

den til høyre.

84 Lys og sikt



# Sett på linsen 2 og skru inn skruene 1.

Skifte lyspærer bak (kassevogn og kombi)

Oversikt bakre lyspæretyper (kassevogn og
kombi)
Du kan skifte følgende lyspærer.

Biler med standard baklys
1 Bremselys/baklys/posisjonslys: P 21 W
2 Blinklys: PY 21 W
3 Ryggelys: P 21 W
4 Nummerskiltbelysning: W 5 W
5 Tåkebaklys: P 21 W

Biler med del-LED baklykter
1 Blinklys: PY 21 W
2 Ryggelys: P 21 W
3 Nummerskiltbelysning: W 5 W
4 Tåkebaklys: P 21 W

Baklykter (varebil og kombi)

Forutsetninger 
R Bremselys/baklys/posisjonslys: Lyspære

type P 21 W
R Blinklys: Lyspære type PY 21 W

R Tåkebaklys: Lyspære type P 21 W

R Ryggelys: Lyspære type P 21 W

1 Bremselys/baklys/posisjonslys
2 Blinklys
3 Ryggelys
4 Tåkebaklys

# Slå av lysanlegget.
# Åpne bakdøren.
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# Demontere: Løsne skruene 1 og trekk ut
baklykten.

# Trekk kontakten av lampeholderen 3.
# Løsne skruene 2 og ta ut lampeholderen 3

av baklykten.
# Drei lyspæren til venstre med et lett trykk, og

trekk den ut av fatningen.
# Sett den nye lyspæren inn i fatningen og drei

den til høyre.
# Montere: Sett lampeholderen 3 på baklyk‐

ten og skru fast skruene 2.
# Sett kontakten på lampeholderen 3.
# Sett inn baklykten og skru inn skruene 1.

Nummerskiltbelysning

Forutsetninger 
R Nummerskiltbelysning: Lyspære type

W 5 W

# Slå av lysene.
# Sett 2f.eks. en skrutrekker i utsparingen og

vipp linsen 1 forsiktig ut.
# Trekk lyspæren ut av fatningen.
# Sett den nye lyspæren inn i fatningen.
# Sett på linsen og klips den inn så den går i

lås.

Skite lyspærer bak (understell)

Oversikt bakre lyspæretyper (understell)
Du kan skifte følgende lyspærer.

Biler med standard baklys
1 Markeringslys: R 5 W
2 Baklys: R 5 W
3 Bremselys: P 21 W
4 Blinklys: PY 21 W
5 Ryggelys: P 21 W
6 Tåkebaklys (førersiden): P 21 W
7 Nummerskiltbelysning: R 5 W
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Baklys (chassis)

Forutsetninger 
R Markeringslys: Lyspære type R 5 W

R Blinklys: Lyspære type PY 21 W

R Bremselys: Lyspære type P 21 W

R Baklys: Lyspære type R 5 W

R Tåkebaklys: Lyspære type P 21 W

R Nummerskiltbelysning: Lyspære type R 5 W

R Ryggelys: Lyspære type P 21 W

1 Linse
2 Skruer
3 Markeringslys
4 Blinklys
5 Bremselys
6 Baklys
7 Tåkebaklys
8 Nummerskiltbelysning
9 Ryggelys

# Slå av lysanlegget.
# Løsne skruene  1 og ta av linsen 2.
# Trekk kontakten av lampeholderen.
# Drei lyspæren til venstre med et lett trykk, og

trekk den ut av fatningen.
# Sett den nye lyspæren inn i fatningen og drei

den til høyre.
# Sett på linsen  2 og skru inn skruene 1.

Skifte lyspærer i ekstralys

Sidemarkeringslys

Forutsetninger 
R Sidemarkeringslys: Lyspære type LED

# Slå av lysanlegget.
# Bruk f.eks. en skrutrekker på siden og ta side‐

markeringslyset 1 forsiktig ut i pilretningen.
# Trekk pluggen 2 av sidemarkeringslyset 1 i

pilretningen.
# Koble det nye sidemarkeringslyset til pluggen.
# Sett på sidemarkeringslyset til venstre og

trykk inn.
Du kan høre at sidemarkeringslyset smetter
på plass.

Skifte lyspærer i innvendig belysning

Glødelampe bakre cupélys

Forutsetninger 
% For å sikre at standardkontrollen for lampe‐

svikt fungerer må man kun bruke lyspærer av
samme type og samme effekt som er mon‐
tert som standard.
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# Slå av kupélyset.
# Trykk inn fjæren til linsen 1 med en egnet

gjenstand, f.eks. en skrutrekker, og ta deret‐
ter ut linsen med lampehuset.

# Trekke linsen ut av lampehuset: Trykk inn
knottene på linsen 2 .

# Ta lyspæren 3 ut av lampehuset.
# Sett inn den nye lyspæren.
# Sett linsen på lampehuset og la den smette

på plass.
# Sett linsen på lampehuset og lås den på

plass.

Vindusvisker

Slå på og av vindusvisker på frontruten

1 î Viske en gang/viske med spyling
1 g Vindusvisker av
2 Ä Intervallvisking normal

Biler med regnsensor: automatvisking normal
3 Å Intervallvisking hyppig

Biler med regnsensor: automatvisking hyppig
4 ° Permanent visking langsom
5 ¯ Permanent visking rask

# Kombibryter dreies til aktuell stilling 1 - 5.
# Viske en gang/spyle: trykk tasten på kombi‐

bryteren i pilretningen 1.
R í Viske en gang
R î Viske med spylevann

Slå vindusvisker på bakruten på/av

1 ô Viske en gang/spyle
2 è Intervallvisking

# Viske en gang: Trykk tasten 1 tril trykk‐
punktet.

# Viske med vindusspyling: Trykk tasten 1
over trykkpunktet.

# Slå intervallvisking på eller av: Trykk tasten
2.
Ved påslått vinsdusvisker bak vises symbolet
è i instrumentdisplayet.

Skifte viskerblad på frontruten

& ADVARSEL Klemfare når du bytter visker‐
blader mens vindusviskerne er innkoblet

Dersom vindusviskerne setter seg i bevegelse
når du bytter viskerblader, kan du klemme
deg på viskerarmen.
# Slå alltid av vindusviskerne og tennin‐

gen før du bytter viskerbladene.
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& ADVARSEL Fare for skader hvis vindusvi‐
skerne slås på når panseret er åpent.

Hvis vindusviskerne settes i bevegelse når
panseret er åpent, kan du klemme deg på
viskerarmen.
# Slå alltid av vindusviskerne og tennin‐

gen før du åpner panseret.

% Dersom viskerbladene er slitte, blir ikke vind‐
uet ordentlig rengjort lenger. Bytt ut visker‐
bladene to ganger pr. år, helst om våren og
om høsten.

# Vipp viskerarmen 3 ut fra frontruten.
# Hold fast viskerarmen 3 og drei viskerbladet

i pilretningen vekk fra viskerarmen 3 til
anslag.

# Skyveren 2 skyves opp i pilretningen til den
går i lås.

# Vippe tilbake viskerbladet på viskerarmen.
# Viskerbladet trekkes av viskerarmen 1.
# Sett inn det nye viskerbladet 1 i holderen på

viskerarmen 3.

Pass da på de ulike lengdene av de to viskerbla‐
dene:

R Førersiden: langt viskerblad
R Passasjersiden: kort viskerblad

# Skyv ned skyveren 2 til den går i lås.
# Vipp tilbake viskerarmen 3 mot frontruten.

Skifte viskerblad på frontruten (WET WIPER
SYSTEM)

& ADVARSEL Klemfare når du bytter visker‐
blader mens vindusviskerne er innkoblet

Dersom vindusviskerne setter seg i bevegelse
når du bytter viskerblader, kan du klemme
deg på viskerarmen.
# Slå alltid av vindusviskerne og tennin‐

gen før du bytter viskerbladene.

& ADVARSEL Fare for skader hvis vindusvi‐
skerne slås på når panseret er åpent.

Hvis vindusviskerne settes i bevegelse når
panseret er åpent, kan du klemme deg på
viskerarmen.
# Slå alltid av vindusviskerne og tennin‐

gen før du åpner panseret.

% Dersom viskerbladene er slitte, blir ikke vind‐
uet ordentlig rengjort lenger. Bytt ut visker‐
bladene to ganger pr. år, helst om våren og
om høsten.

# Vipp viskerarmen 3 ut fra frontruten.
# Hold fast viskerarmen 3 og drei viskerbladet

i pilretningen vekk fra viskerarmen 3 til
anslag.

# Skyveren 2 skyves opp i pilretningen til den
går i lås.

# Trekk viskerbladet 1 av viskerarmen i pilret‐
ningen 4.

# Trekk slangen 5 forsiktig av viskerbladet.
# Sett slangen 5 på det nye viskerbladet.
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# Sett inn det nye viskerbladet 1 i holderen på
viskerarmen 3.

Pass da på de ulike lengdene av de to viskerbla‐
dene:

R Førersiden: langt viskerblad
R Passasjersiden: kort viskerblad

# Skyv ned skyveren 2 til den går i lås.
# Vippe tilbake viskerbladet på viskerarmen.
# Vipp tilbake viskerarmen 3 mot frontruten.

Skifte vindusviskerblad på bakruten

# Vipp viskerarmen 3 vekk fra bakruten.
# Trykk sammen de to festeklemmene 2 i pil‐

retningen og sving viskerbladet vekk fra viske‐
rarmen.

# Trekk viskerbladet 1 opp og ut av holderen
på viskerarmen 3.

# Sett inn nytt viskerblad 1 i holderen på
viskerarmen 3.

# Trykk det nye viskerbladet 1 mot viskerar‐
men 3 til festeklemmene går i lås.

# Vipp viskerarmen 3 tilbake på bakruten.

Speil

Betjene sidespeil

& ADVARSEL Fare for ulykke under kjøring
på grunn av bilinnstillinger

Du kan miste kontrollen over bilen i følgende
situasjoner:

R hvis du innstiller førersetet, hodestøtten,
rattet eller speilet mens du kjører
R hvis du tar på sikkerhetsbeltet mens du

kjører

# Før motorstart: Still inn førersetet,
hodestøtten, rattet og speilet, og ta på
sikkerhetsbeltet.

& ADVARSEL Fare for ulykker ved bruk av
sidespeilene på grunn av feilberegning av
avstand

Sidespeilene gir et forminsket bilde. Objek‐
tene som vises, er nærmere enn de ser ut til
å være.

Dermed kan du feilvurdere avstanden til trafi‐
kanter bak, f.eks.når du skifter kjørefil.
# Kontroller derfor alltid den faktiske

avstanden til andre trafikanter ved å se
over skulderen.

Stille inn sidespeil manuelt
# Stille inn sidespeil til riktig posisjon for hånd.
# Låse fast løsnet sidespeil: Trykk sidespeilet

til riktig posisjon for hånd.

Stille inn sidespeil elektrisk

Eksempelbilde
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* MERK Skader på elektrisk sidespeil

Dersom det elektriske sidespeilet vippes inn
eller ut for hånd, kan sidespeilet ta skade og
kanskje ikke gå ordentlig i lås.

Dersom sidespeilet ikke er ordentlig vippet
inn ved vask av bilen i en bilvaskemaskin, kan
vaskebørstene vippe inn sidespeilte med vold‐
som kraft og det kan bli skadet.
# Vipp sidespeilet kun inn og ut med elek‐

trisk betjening.
# Vipp inn sidespeilet før bilen kjøres inn i

en bilvaskemaskin.

# Før kjøring, slå på strømforsyning eller tennin‐
gen.

# Vippe inn eller ut: Trykk kort på tasten 2.
# Innstilling: Velg sidespeilet som skal innstil‐

les ved hjelp av tasten 1 eller 3.
# Still inn posisjonen av speilglasset ved hjelp

av tasten 4.
# Låse fast igjen sidespeil: Trykk tasten 2.

Det høres et klikk fulgt av en slaglyd. Side‐
speilet stiller seg i riktig posisjon.

Varme på sidespeil
# Biler uten oppvarming av bakrute: Ved lave

temperaturer slår speilvarmen seg på auto‐
matisk når motoren startes.

# Biler med oppvarming av bakrute: Ved lave
temperaturer slår speilvarmen seg på auto‐
matisk når motoren startes. I tillegg kan speil‐
varmen slås på sammen med oppvarmingen
av bakruten ved hjel av knappen for oppvar‐
ming av bakruten.

Dimme innvendig speil

# Dimme innvendig speil: Vipp dimmehendel
1 i pilretningen.

Betjene solskjermer

# Blending forfra: Vipp ned solskjermen 1.
# Blending fra siden: Sving solskjermen 1 til

siden.
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Oversikt klimaanlegg

Varmeanlegg

1 Stille inn temperatur
2 Y Slå oppvarming bak

på eller av
3 ¤ Slå bakruteoppvar‐

ming på eller av
(→ Side 96)

4 O Slå luftfordeling ben‐
plass på eller av

5 ¬ Slå frontruteavising
på eller av (→ Side 96)

6 Biler med kupévarmer eller
varmeapparat: & Slå
kupévarmer eller varmeap‐
parat på eller av
(→ Side 99)

7

 Kjøretøy med
frontruteoppvarming: Slå

frontruteoppvarmingen på
eller av (→ Side 96)

8 Stille inn luftmengde

% Kontrollampene i knappene signaliserer at
den relevante funksjonen er aktivert.
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TEMPMATIC

1 w Stille inn temperatur
2 Display
3 K Stille inn luftmengde
4

 Kjøretøy med
frontruteoppvarming: Slå
frontruteoppvarmingen på
eller av (→ Side 96)

5 Biler med kupévarmer eller
varmeapparat: Slå &
kupévarmer eller varmeap‐
parat på eller av
(→ Side 99)

6 Biler med bakruteoppvar‐
ming: Slå ¤ bakruteopp‐
varming på eller av
(→ Side 96)

7 d Slå resirkuleringsmo‐
dus på eller av
(→ Side 96)

8 ¬ Slå frontruteavising
på eller av (→ Side 96)

9 _ Stille inn luftfordelin‐
gen(→ Side 95)

A ¿ Slå A/C-funksjon på
eller av (→ Side 95)

B Y Biler med 2-sonekli‐
matiseringssystem: Stille
inn klimatisering/oppvar‐

ming bak (kontrollampen
blinker) (→ Side 94)

% Kontrollampene i knappene signaliserer at
den relevante funksjonen er aktivert.
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THERMOTRONIC

1 w Stille inn temperatur
2 Display
3 K Stille inn luftmengde
4

 Kjøretøy med
frontruteoppvarming: Slå
frontruteoppvarmingen på
eller av (→ Side 96)

5 Biler med kupévarmer eller
varmeapparat: Slå &
kupévarmer eller varmeap‐

parat på eller av
(→ Side 99)

6 Biler med bakruteoppvar‐
ming: Slå ¤ bakruteopp‐
varming på eller av
(→ Side 96)

7 d Slå resirkuleringsmo‐
dus på eller av
(→ Side 96)

8 ¬ Slå frontruteavising
på eller av (→ Side 96)

9 _ Stille inn luftfordelin‐
gen(→ Side 95)

A ¿ Slå A/C-funksjon på
eller av (→ Side 95)

B Ã Regulere klimaanlegg
automatisk foran
(→ Side 95) og bak
(→ Side 95)

C0 Slå synkronisering på
eller av (→ Side 96)

D Y Biler med 2-sonekli‐
matiseringssystem: Stille
inn klimatisering/oppvar‐
ming bak (kontrollampen
blinker) (→ Side 94)

% Kontrollampene i knappene signaliserer at
den relevante funksjonen er aktivert.

Betjene klimaanlegg

Slå klimatiseringssystem på/av

# Slå på: Luftmengden stilles på trinn 1 eller
høyere på frontmenyen.

# Slå av: Still luftmengden på trinn 0 eller OFF
på frontmenyen.
Klimatiseringsdisplayets display viser OFF.

% Hvis klimatiseringssystemet er slått av, kan
rutene dugge raskere. Klimatiseringssyste‐
met må bare slås av i kort tid.

% Hvis frontanlegget allerede er slått på og
hekkanlegget er slått av, blir dette slått på
ved å øke innstillingen av viften på hekkme‐

nyen. Hvis frontanlegget blir slått på, slår
hekkanlegget seg samtidig på automatisk.

Stille inn klimaanlegg bak

Forutsetninger 
R Klimaanlegget er på (→ Side 94).

Slå på og stille inn temperatur og luftmengde
TEMPMATIC og THERMOTRONIC
# Trykk på knappen Y.

Kontrollampen i knappen Y og symbolet
Y på displayet til klimaanlegget blinker.

Visningen går over til temperatur og vifte i
hekkmenyen.

# Still inn den ønskede temperaturen og luft‐
mengden på hekkmenyen med vippebryterne
w og K.
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% Ved store forskjeller på de nominelle tempe‐
raturverdiene på front- og hekkanlegget kan
disse ikke reguleres nøyaktig.

% Hvis klimatiseringen bak er slått av, blir den
slått på automatisk ved at det trykkes på
knappen  0.

Alt etter bilens utstyr slår klimatiseringen det
relevante takklimaanlegget eller oppvarmingen
bak på etter behov:

R Bil med takklimaanlegg: Baksetepartien kan
bare kjøles ned.
R Bil med oppvarming bak: Baksetepartiet

kan bare varmes opp.

Slå klimatisering bak av TEMPMATIC og THER‐
MOTRONIC
# Trykk på knappen Y.
# Når kontrollampen i knappen Y og symbo‐

let Y på klimaanlegget display blinker, stil‐
les luftmengden på trinn 0 på hekkmenyen.

% Kontrollampe på: Klimatiseringen bak er slått
på.
Kontrollampe av: Klimatiseringen bak er slått
av.
Kontrollampe blinker: Hekklimatiseringens
innstillingsmodus er aktiv.

Slå A/C-funksjon på eller av

Forutsetninger 
R Klimaanlegget er på. (→ Side 94)

A/C-funksjonen klimatiserer og tørker luften i
bilens kupé.
# Trykk på knappen  ¿ .

% Slå A/C-funksjonen bare av i kort tid, da
ellers rutene kan dugge raskere.

% På undersiden av kjøretøyet kan det trenge ut
kondensvann i kjølemodus. Det er ikke tegn
på en defekt.

Regulere klimatisering automatisk

Forutsetninger 
R Klimaanlegget er på. (→ Side 94)

Slå på automatisk klimatisering
I automatikkmodus blir temperatur, luftmengde
og luftfordeling regulert og holdt konstant.
# Trykk på knappen  Ã .

Temperaturen vises på displayet. Visningen av
luftmengde og luftfordeling blir borte.

Hvis klimatiseringen bak er slått på, overtas
innstillingen for hekkpartiet.

Slå av automatisk klimatisering
# Endre med vippetasten K luftmengdeju‐

stering og luftfordeling (→ Side 95).
De eventuelle andre innstillingen vil ikke berø‐
res av endringen.

Regulere klimatisering automatisk bak

Forutsetninger 
R Hekklimatiseringen er slått på (→ Side 94).

I automatikkmodus blir temperatur, luftmengde
og luftfordeling regulert og holdt konstant.
# Trykk på knappen Y.
# Trykk på knappen  Ã .

% Også hvis frontanlegget er i automatikkmo‐
dus, kan hekkanlegget gå ut av automatikk‐
modus hvis viften justeres på hekkmenyen.

% Hvis luften kjøles ned og fører-, passasjer-
eller skyvedøren blir åpnet, blir hekklimaan‐
leggets vifte redusert etter ca. 15 minutter.
Hvis alle dører blir lukket igjen, stilles viften
på sin forrige innstilling etter ca. ett minutt.

Luftfordelingens stillinger

Symbolene på displayet viser hvilke dyser luften
styres gjennom.

TEMPMATIC

Rb Avisings- og senterdyser
R_ Alle dyser
RP Senterdyser
RS Senter- og benplassdyser

THERMOTRONIC

R¯ Avisingsdyser
Rb Avisings- og senterdyser
R_ Alle dyser
Ra Avisings- og benplassdyser
RP Senterdyser
RS Senter- og benplassdyser
RO Benplassdyser

Stille inn luftfordelingen

Forutsetninger 
R Klimaanlegget er på.
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# Trykk på knappen _ til ønsket luftfordeling
vises i displayet for klimaanlegget.

Slå synkroniseringsfunksjonen på eller av

Forutsetninger 
R Klimaanlegget er på. (→ Side 94)

Klimatiseringen styres sentralt med synkronise‐
ringsfunksjoen. Innstillingene for frontsonens
temperatur og luftmengder blir automatisk over‐
tatt for hekksonen.
# Trykk på knappen  0 .

% Hvis klimatiseringen bak er slått av, blir den
slått på automatisk ved at det trykkes på
knappen  0.

Fjerne dugg på rutene

Dugg på rutene innvendig
# Trykk på knappen‹› ¿ og rett om nødven‐

dig luftfordelingen mot frontruten ¯ med
knappen _.

# Hvis rutene fortsatt dugger: Trykk på knap‐
pen ¬.
Når frontruteavisningen er slått på, kan tem‐
peratur og luftmengde ikke stilles inn.

Biler med TEMPMATIC eller THERMOTRONIC:
Visningen i displayet er av.

eller
#

Trykk på knappen  .

Ruten som dugger utenpå
# Slå på vindusviskeren (→ Side 88).

Slå resirkuleringsmodus på eller av

# Trykk på knappen d.
Kupéluften blir resirkulert.

Resirkuleringsmodusen slår seg av automatisk.

% Hvis resirkuleringsmodus er slått på, kan
rutene dugge raskere. Resirkuleringsmodus
må bare slås på i kort tid.

Resirkuleringsmodus slår seg automatisk av i føl‐
gende tilfeller:

R ved høye utetemperaturer

R under kjøring i tunnel (bare biler med klimati‐
seringsautomatikk THERMOTRONIC og navi‐
gasjon)
R når vindusviskeren slås på (→ Side 88)

Kontrollampen i knappen  d lyser da ikke.
Etter maksimalt 30 minutter blir uteluft igjen
automatisk innblandet.

Komfortåpning/-lukking med omluftknappen

# Komfortlukking: Trykk på knappen  d til
sidevinduene lukkes automatisk.
Utgangsstillingen til sidevinduene er lagret.

# Komfortåpning: Trykk på knappen  d til
sidevinduene åpnes automatisk.
Sidevinduene åpnes automatisk til den posi‐
sjonen som ble lagret sist.

Slå frontruteoppvarming på og av

% Ved høye utetemperaturer er det ikke mulig å
slå på frontruteoppvarmingen.

# Trykk på knappen for frontruteoppvarmingen.
Når kontrollampen lyser, er frontruteoppvar‐
mingen slått på.

% Frontruteoppvarmingen slår seg av automa‐
tisk etter noen minutter.

% Hvis batterispenningen er for lav, kan frontru‐
teoppvarmingen ikke slås på. Hvis batteris‐
penningen blir for lav under driften av frontru‐
teoppvarmingen, slår frontruteoppvarmingen
seg av automatisk.

Slå bakruteoppvarmingen på og av

# Trykk på knappen ¤.
Når kontrollampen lyser, er bakruteoppvar‐
mingen slått på.

Betjene luftdyser

Stille inn luftdyser foran

& ADVARSEL Brann‑ og frostskader på
grunn av kort avstand fra ventilasjonsdy‐
sene

Det kan komme svært varm eller kald luft fra
ventilasjonsdysene.

Det kan derfor oppstå forbrenninger eller
frostskader i umiddelbar nærhet av ventila‐
sjonsdysene.
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# Kontroller alltid at alle i bilen holder til‐
strekkelig avstand til ventilasjonsdy‐
sene.

# Styr ved behov luftstrømmen inn i et
annet område av kupeen.

# Åpne eller lukke: Grip tak i luftdysen 1
midt på 2 og drei mot venstre eller høyre til
anslag.

# Stille inn luftretning: Grip tak i luftdysen
 1 midt på 2 og sving opp, ned, til venstre
eller til høyre.

# Åpne eller lukke: Drei innstillingshjulet 1
på avstandsdysene mot venstre eller høyre til
anslag.

% Fra avstandsdysene strømmer det kaldluft.
Oppvarming er ikke mulig. Du må bare åpne
avstandsdysene om sommeren i kjølemodus
og holde dem lukket om vinteren.

Innstilling av ventilasjonsdysene i luftkanalen
i taket

For kjøretøyer med et klimaanlegg bak i bilen er
justerbare ventilasjonsdyser integrert i luftkana‐
len i taket.
# Innstilling av luftmengden: Åpne eller lukke

luftklaffene i ventilasjonsdysene 1 etter
behov.

# Innstilling av luftfordelingen: Drei ventila‐
sjonsdysene 1 i ønsket stilling.

Luftdyser i baksetet

& ADVARSEL Brann‑ og frostskader på
grunn av kort avstand fra ventilasjonsdy‐
sene

Det kan komme svært varm eller kald luft fra
ventilasjonsdysene.

Det kan derfor oppstå forbrenninger eller
frostskader i umiddelbar nærhet av ventila‐
sjonsdysene.
# Kontroller alltid at alle i bilen holder til‐

strekkelig avstand til ventilasjonsdy‐
sene.

# Styr ved behov luftstrømmen inn i et
annet område av kupeen.
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Alt etter bilens utrustning er det i fotrommet i
baksetet på venstre side en luftkanal eller et var‐
meapparat med ekstra luftdyser 1. Ingen gjen‐
stander skal plasseres her. Passasjerene må
holde tilstrekkelig avstand på grunn av varmlufts‐
trømmen og luftinnsuget.

Ekstra varmeapparat

Varmeapparatets funksjon

& FARE Giftig eksos - livsfare!

Dersom eksosrøret er blokkert eller det ikke
er mulig med tilstrekkelig ventilasjon, kan gif‐
tig eksos komme inn i bilen, spesielt karbon‐
monoksid. Dette kan f.eks. skje i lukkede
rom, eller dersom bilen står i dyp snø.
# I lukkede rom uten avtrekk, f.eks. i gara‐

sjen, må parkeringsvarmeren være av.
# Dersom motoren eller parkeringsvarme‐

ren går, må eksosrøret og området
rundt bilen holdes fritt for snø.

# Åpne et vindu på den siden av bilen som
vender bort fra vinden, for å sørge for
tilstrekkelig frisk luft.

& ADVARSEL Varme deler på parkerings‐
varmeren kan utgjøre en brannfare

Når parkeringsvarmeren er innkoblet, kan
deler på bilen bli svært varme, f.eks. eksosan‐
legget til parkeringsvarmeren.

Brennbare materialer, f.eks. løv, gress eller
grener kan ta fyr hvis de kommer i kontakt
med

R varme deler i eksosanlegget til parkerings‐
varmeren
R eksosen selv

# Når parkeringsvarmeren er på, må du
forvisse deg om at
R varme deler på bilen ikke kommer i

kontakt med brennbare materialer
R eksosen fra parkeringsvarmeren kan

strømme uhindret ut av eksosende‐
røret
R eksosen ikke kommer i kontakt med

brennbare materialer

* HENVISNING Skader på varmeapparatet

Dersom varmeapparatet ikke brukes på lang
til, kan det ta skade.
# Varmeapparatet skal slås på minst en

gang i måneden i omtrent ti minutter.

* HENVISNING Skader på varmeapparatet
ved overoppvarming

Dersom varmluftstrømmen er blokkert, kan
varmeapparatet bli for varmt og slå seg av.
# Ikke blokker varmluftstrømmen.

% Biler med tilpasset drivstoffmåler: Hvis en
eksternt betjent forbruker er tilkoblet via led‐
ningen til varmeapparatet, blir dette ikke tatt
hensyn til i den innebygde datamaskinens
visning av gjenstående rekkevidde.
Hold i dette tilfellet øye med drivstoffmåle‐
ren. Drivstoffmåleren gjengir den faktiske fyl‐
lingsgraden.

Ved transport av farlig gods, følg aktuelle sikker‐
hetsforskrifter. Plasser alltid gjenstander i til‐
strekkelig avstand fra utløpsåpningen på varme‐
apparatet.

Varmeapparatet drives uavhengig av motoren og
kommer i tillegg til klimaanlegget i bilen. Varme‐
apparatet varmer opp luften inne i bilen til innstilt
temperatur.
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Inn- og utkobling av vannbåren tilleggsopp‐
varming

Funksjon av varmtvannsvarmeapparat
Varmtvann-varmeapparatet utvider klimaanlegget
for bilen, og har funksjoner for forvarming, parke‐
ringsvarme og parkeringsventilasjon. I tillegg var‐
mer varmeapparatet opp kjølevæsken i motoren,
slik at denne skånes og det spares drivstoff ved
oppvarmingsfasen. Parkeringsvarmeren varmer
opp luften i bilen til den innstilte temperaturen.
Du er da ikke avhengig av varme fra motoren i
gang. Parkeringsvarmeren drives direkte med
drivstoff fra bilen. Derfor må drivstofftanken være
fylt over reservenivået for at parkeringsvarmeren
skal fungere. Kupévarmeren tilpasser sine drifts‐
modusendringer til utetemperaturen og værlaget.
Det kan derfor forekomme at parkeringsvarmeren
kobler seg om fra ventilasjon til oppvarming, eller
fra oppvarming til ventilasjon. Parkeringsvarme‐
ren er ikke aktiv når motoren går. Parkeringsvar‐
meren slår seg av automatisk etter maksimalt
50 minutter. Med driftsmodus "Parkeringsventila‐
sjon" kan du kjøle ned luft inne i bilen, men ikke
til under utetemperaturen. Ekstravarme-funksjo‐
nen assisterer oppvarmingen av bilen ved moto‐
ren i gang og lave utetemperaturer.

Drift av varmtvannsvarmeapparatet belaster
bilens batteri. Bilen skal derfor kjøres en lang
strekning senest etter to gangers bruk av oppvar‐
ming eller ventilasjon.

Slå av varmtvannsvarmeapparat med knap‐
pen

Forutsetninger 
R Drivstoffbeholderen er fylt til over reserveni‐

vået.

Slå av/på parkeringsvarmer
# Slå på: Trykk på knappen  &.
# Slå av: Trykk på knappen &.

Slå på nominell temperatur
# Slå på tenningen.
# Slå på: Trykk på knappen  &.
# Slå av: Trykk på knappen &.
# Still inn temperaturen med knappen  w.
# Trykk på knappen  & .

Den røde eller blå kontrollampen på knappen
 & tennes eller slukkes.

Farger på kontrollampe:

R Blå: Parkeringsventilasjon er slått på.

R Rød: Parkeringsvarmer er slått på.

R Gul: Avreisetidspunkt er forhåndsinnstilt.

Kupévarmeren eller kupéventilasjonen slår seg av
etter maksimalt 50 minutter.

Slå av/på hjelpevarme
# Slå på: Start motoren.
# Trykk på knappen  & .
# Slå av: Trykk på knappen &.

Parkeringsvarmeren kobles til etter behov ved
en utetemperatur under 0 °C.

% Hjelpevarme finnes kun på biler med varmt‐
vann-varmeapparat.

Stille inn varmtvann-varmeapparat med fjern‐
kontrollen

Forutsetninger 
R Drivstoffbeholderen er fylt til over reserveni‐

vået.

Slå på straks

# Trykk knappen  u  helt til meldingen ON 
vises i displayet.

Innstilling av avreisetid
# Trykk kort på knappen  u .
# Trykk knappen  , eller . flere ganger

til tiden i displayet som skal endres blir vist.
# Trykk knappene  u og ^ samtidig.

Symbolet Î i displayet på fjernkontrollen
blinker.

# Still inn ønsket avreisetid med knappen  ,
og ..

# Trykk knappene  u og ^ samtidig.
Den nye avreisetiden er lagret.
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Det kan lagres opp til tre avreisetider.
# Aktivere avreisetid: Trykk knappen u

kort.
# Velg ønsket avreisetid med knappen  ,

og ..
# Trykk lenge på knappen  u .

I displayet på fjernkontrollen vises symbolet
 Í, avreisetid og alt etter valgt avreisetid
bokstaven A, B eller C.

# Deaktivere avreisetid: Velg avreisetid og
trykk lenge på knappen  ^.
I displayet vises OFF .

# Kontrollere status av aktiv parkeringvar‐
mer: Trykk kort på knappen  u.

Slå av straks
# Trykk lenge på knappen  ^ .

Oversikt displayindikatorer på fjernkontroll
(parkeringsvarmer/-ventilasjon)

1 Parkeringsventilasjon innkoblet
2 Parkeringsvarmer innkoblet
3 Valgt avreisetid
4 Restløpetid for parkeringsvarmer eller -venti‐

lasjon (i minutter)
5 Parkeringsvarmer eller ventilasjon aktiv
6 Avreisetid aktivert
7 Signalstyrke

Flere visningsmuligheter:

R Klokkeslett: Aktivert avreisetid.

R 0 minutter: Løpetiden på parkeringsvarme‐
ren blir lenger da motoren ennå ikke har nådd
driftstemperatur når den starter.
R OFF: Parkeringsvarmeren eller -ventilasjonen

er slått av.

Skifte batteri i fjernkontrollen (parkeringsvar‐
mer)

& FARE Svelging av batterier kan føre til
alvorlig helseskade.

Batterier inneholder giftige og etsende stof‐
fer. Hvis batterier svelges, kan det oppstå
alvorlige helseskader.

Livsfare!
# Oppbevar batterier utilgjengelig for

barn.
# Kontakt lege umiddelbart dersom batte‐

rier svelges.

+ Miljøvern Miljøskader på grunn av ufag‐
messig kassering av batterier

Batterier inneholder giftige og
etsende stoffer.
#

Lever utladede batterier ved
et godkjent verksted eller på et sted
hvor de tar i mot gamle batterier.

Forutsetninger 
R Du har et litiumbatteri av type CR2450 klart.

# Sett en spiss gjenstand i utsparingen 1.
# Skyv batteridekselet 2 bakover i pilretnin‐

gen.
# Sett inn det nye batteriet  3 med skriften

opp.
# Batteridekselet  2 skyves i pilretningen på

fjernkontrollen til batteridekselet går i lås.
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Innstilling av vannbåren tilleggsoppvarming
med bordcomputeren

Forutsetninger 
R Drivstoffbeholderen er fylt til over reserveni‐

vået.
R Tenningen er slått på.

Kjørecomputer:
, Stiler og visn. . Varmeapparat 

Innstilling av innkoblingspunktet
# Velg Stiler og visn..

# Innstilling av ønsket avreisetid.

Aktivering av forvalgtid
# Velg Vorwahlzeit.

Haken kjennemerker funksjonen som er inn‐
koblet.

% Aktiveringen av forvalgtiden er kun gyldig inn‐
til neste gang motoren startes.

Valg av forvalgtid
# Velg Vorwahlzeit.
# Velg ønsket forvalgtid A, B eller C

Problemer med varmtvann-varmeapparat

Problem Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

FAIL¨ Signaloverføringen mellom sender og bil er defekt.
# Endre posisjon av bilen, gå eventuelt nærmere bilen.

FAIL Die Startbatteriet er ikke tilstrekkelig oppladet.
# Lad opp startbatteriet.

Drivstofftanken er ikke fylt opp til reserven.
# Fyll tanken på neste bensinstasjon.

FAIL¯ Parkeringsvarmeren er defekt.
# Få parkeringsvarmeren kontrollert på et kvalifisert fagverksted.

Varmeapparat med varmluft

Oversikt tidsur

1 Velge alternativ/ Endre verdier
2 Menylinje
3 Velge alternativ
4 Trykk kort: Bekreft valg eller innstilling/

Trykk lenge: Slå hurtigoppvarming på/av

5 Statuslinje
6 Trykk kort: Slå på tidsur/ Avbryt eller avslutt

innstillinger på en meny / Trykk lenge:
Avslutt alle funksjoner

Slå på tidsur
# Trykk på knappen  6 .

% Tidsuret kobler etter ti sekunder over i hvile‐
modus. Displayet slukkes.

Stille inn tidsuret

Stille klokken

I følgende tilfeller må du stille inn ukedag, klokke‐
slett og standardverdi for driftstiden:

R ved første idriftsettelse
R etter et spenningsbrudd (f.eks. når batteriet

var koblet fra)
R etter en driftsfeil

# Trykk på knappen  1 eller 3 til 4 blin‐
ker på menylinjen 2.

# Trykk på knappen  4 .
# Trykk på knappen 1 eller 3 til Î blinker.
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# Trykk på knappen  4 .
# Still inn timene med knappen1 eller 3.
# Trykk på knappen  4 .
# Still inn minuttene med knappen1 eller 3.
# Trykk på knappen  4 .

Stille inn klokkeslettformat
# Trykk på knappen  1 eller 3 til 4 blin‐

ker på menylinjen 2.
# Trykk på knappen  4 .
# Trykk på knappen 1 eller 3 til symbolet for

klokkeslettformatet blinker.
# Trykk på knappen  4 .
# Velg ønsket klokkeslettformat med knappen

 1 eller 3.
# Trykk på knappen  4 .

Stille inn ukedag
# Trykk på knappen  1 eller 3 til 4 blin‐

ker på menylinjen 2.
# Trykk på knappen  4 .
# Trykk på knappen  1 eller 3 til symbolet for

ukedag blinker.
# Trykk på knappen  4 .
# Med Velg ønsket ukedag med knappen  1

eller 3 .
# Trykk på knappen  4 .

Slå hurtigoppvarming på og av
# Slå på: Trykk på knappen  4 så lenge at

y på menylinjen 2 blinker.
På displayet vises kort On (på) og deretter
gjenværende driftstid eller symbolet  à for
permanent drift.

# Slå av: Trykk så lenge på knappen 4  at
displayet viser Off.

Innstilling av avreisetid
Du kan stille inn tre avreisestider med tidsuret.
Etter driftsfeil eller hvis batteriet var frakoblet, må
du stille inn avreisestidene på nytt.
# Stille inn avreisestid: Trykk på knappen 1

eller 3 til j på menylinjen  2 blinker.
# Trykk på knappen  4 .

Numrene til programlageret  5 er overlagret
i programsporet. Haken angir det aktiverte
programlageret.

# Velg det ønskede programlageret med knap‐
pen  1 eller 3.

# Trykk på knappen  4 .
# Aktivere/deaktivere programlager: Velg 

med knappen  1 eller 3  On eller Off.
# Trykk på knappen  4 .
# Bearbeide programlager: Velg med knap‐

pen  1 eller 3 4.
# Trykk på knappen  4 .
# Stille inn ukedag og klokkeslett (→ Side 101).

Stille inn temperatur og driftstid
# Trykk på knappen  4 .
# Still inn temperaturen med knappen1 eller
3.

# Trykk på knappen  4 .
# Still inn driftstiden med knappen1 eller 3

eller velg symbolet à for kontinuerlig drift.
# Trykk på knappen  4 .

% Driftstiden som skal stilles inn, er standar‐
dinnstillingen for hurtigoppvarmingen. Du kan
stille inn driftstiden mellom 10 og 120 minut‐
ter eller på kontinuerlig drift.

Problemer med tilleggsoppvarming med varmluft

Problem Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

Meldingen ERROR vises i
tidsurets visningsfelt.

Det er oppstått en driftsfeil.
# Få parkeringsvarmeren kontrollert på et kvalifisert fagverksted.

Meldingen INIT vises i
tidsurets visningsfelt.

Spenningstilførselen ble avbrutt. Alle lagrede innstillinger er slettet.

Den automatiske maskinvaregjenkjenningen er nettopp aktiv.
# Hvis den automatiske maskinvaregjenkjenningen er avsluttet, stilles

ukedag, klokkeslett og driftstid inn (→ Side 101).
# Stille inn avreisetidspunkt(→ Side 102).
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Problem Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

Kupévarmeren slår seg
automatisk av og/eller
lar seg ikke slå på.

Underspenningsvernet integrert i styreapparatet slår kupévarmeren av
når spenningen i el-nettet ligger under 10 V.
# La generatoren og batteriet kontrolleres.

Den elektriske sikringen er gått.
# Skift en elektriske sikringen, se tilleggsveiledning „Tilordning av sik‐

ringer“.
# La et kvalifisert fagverksted undersøke årsaken til den defekte sikrin‐

gen.

Tilleggsoppvarmingen
med varmluft er overopp‐
varmet.

Luftkanalene er tilstoppet.
# Pass på at varmluftstrømmen ikke er blokkert.
# Få parkeringsvarmeren kontrollert på et kvalifisert fagverksted.

Betjene ventilasjon i lasterommet

Dersom bilen er utstyrt med en takvifte, kan du
lede luft fra eller inn til lasterommet.
# Slå på tenningen.
# Slå på og lede luft ut: Trykk oppe på bryte‐

ren 1.
Takviften trekker brukt luft ut av lasterommet.

# Slå på og lede luft inn: Trykk nede på bryte‐
ren 2.
Takviften leder frisk luft inn i lasterommet.

# Slå av: Sett bryteren i midtstillingen.
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Kjøring

Slå på strømforsyningen eller tenningen med
start-stopp-knappen

& ADVARSEL Fare for ulykke ‑og persons‐
kader dersom barn oppholder seg alene i
bilen

Dersom du lar barn sitte alene i bilen, kan de

R åpne dører og dermed sette andre perso‐
ner og trafikanter i fare
R gå ut av bilen og bli påkjørt
R betjene utstyr i bilen og f.eks. komme i

klem

Dessuten kan barna komme i skade for å
sette bilen i bevegelse, f.eks. ved at de:

R løsne parkeringsbremsen
R ta automatgirkassen ut av parkeringsstil‐

ling j eller sette den manuelle girkassen
i tomgangsposisjon
R starte motoren

# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen
når du forlater den.

# La aldri barn og dyr være alene i bilen.
# Oppbevar nøkkelen utilgjengelig for

barn.

& ADVARSEL Forgiftningsfare pga. avgas‐
ser

Forbrenningsmotorer slipper ut giftige avgas‐
ser som f.eks. karbonmonoksid. Innånding av
disse avgassene medfører forgiftning.
# La aldri motoren stå og gå i lukkede rom

uten tilstrekkelig ventilasjon.

& ADVARSEL Brannfare på grunn av brenn‐
bare materialer på eksosanlegget

Brennbare materialer som har oppstått som
følge av miljøpåvirkninger eller er hentet av
dyr, kan ta fyr dersom de kommer borti varme
deler på motoren eller eksosanlegget.
# Kontroller derfor med jevne mellomrom

at det ikke befinner seg brennbart frem‐
med materiale i motorrommet eller på
eksosanlegget.

Forutsetninger 
R Nøkkelen er i antennens registreringsområde

(→ Side 38) og batteriet i nøkkelen er ikke
utladet.

# Slå på strømforsyningen: Trykk én gang på
knappen 1.
Du kan f.eks. slå på vindusviskeren.

Strømforsyningen slås av igjen når følgende
betingelser er oppfylt:

R Førerdøren er åpnet.
R Du trykker to ganger på knappen 1.

# Slå på tenningen: Trykk to ganger på knap‐
pen 1.
Kontrollampene vises i kombiinstrumentet.

Tenningen slås av igjen når en av følgende betin‐
gelser er oppfylt:

R Du har ikke startet bilen i løpet av 15 minut‐
ter.
R Du har trykket én gang på knappen 1.

Starte

Starte bilen med start-stopp-knappen

& ADVARSEL Fare for ulykke ‑og persons‐
kader dersom barn oppholder seg alene i
bilen

Dersom du lar barn sitte alene i bilen, kan de

R åpne dører og dermed sette andre perso‐
ner og trafikanter i fare
R gå ut av bilen og bli påkjørt
R betjene utstyr i bilen og f.eks. komme i

klem

104 Kjøring og parkering



Dessuten kan barna komme i skade for å
sette bilen i bevegelse, f.eks. ved at de:

R løsne parkeringsbremsen
R ta automatgirkassen ut av parkeringsstil‐

ling j eller sette den manuelle girkassen
i tomgangsposisjon
R starte motoren

# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen
når du forlater den.

# La aldri barn og dyr være alene i bilen.
# Oppbevar nøkkelen utilgjengelig for

barn.

Forutsetninger 
R Nøkkelen er i antennens registreringsområde

(→ Side 38) og batteriet i nøkkelen er ikke
utladet.

# Biler med manuell girkasse: Trå clutchpeda‐
len helt inn.

# Biler med automatgir: Sett giret i stilling j
eller i.

# Trå på bremsepedalen og trykk én gang på
knappen 1.

# Hvis bilen ikke starter: Slå av unødvendige
forbrukere og trykk én gang på knappen 1.

# Hvis bilen fremdeles ikke starter og display‐
meldingen Legg nøkkelen i det merkede opp-
bevaringsrommet se instruksjonsboken vises
på multifunksjonsdisplayet: Start bilen i nød‐
drift.

Starte bilen i nøddrift

& ADVARSEL Fare for ulykke ‑og persons‐
kader dersom barn oppholder seg alene i
bilen

Dersom du lar barn sitte alene i bilen, kan de

R åpne dører og dermed sette andre perso‐
ner og trafikanter i fare
R gå ut av bilen og bli påkjørt
R betjene utstyr i bilen og f.eks. komme i

klem

Dessuten kan barna komme i skade for å
sette bilen i bevegelse, f.eks. ved at de:

R løsne parkeringsbremsen
R ta automatgirkassen ut av parkeringsstil‐

ling j eller sette den manuelle girkassen
i tomgangsposisjon
R starte motoren

# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen
når du forlater den.

# La aldri barn og dyr være alene i bilen.
# Oppbevar nøkkelen utilgjengelig for

barn.

Hvis bilen ikke starter og meldingen Legg nøkke-
len i det merkede oppbevaringsrommet se 
instruksjonsboken vises på multifunksjonsdi‐
splayet, kan du starte bilen i nøddrift.

# Ta nøkkelen 1 av nøkkelknippet.
# Stikk nøkkelen 1 inn i åpningen.

Bilen starter etter et lite øyeblikk.
# La nøkkelen stå i under hele kjøreturen.
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# Når du tar nøkkelen 1 ut av åpningen, fort‐
setter motoren å gå.

# Få et godkjent verksted til å kontrollere nøk‐
kelen 1.

Hvis bilen ikke starter:
# La nøkkelen 1 stå i åpningen.
# Biler med manuell girkasse: Trå på clutch‐

pedalen.
# Biler med automatgirkasse: Trå på bremse‐

pedalen.
# Start bilen med start-stopp-knappen.

% Du kan også slå på strømforsyningen eller
tenningen med start-stopp-knappen.

Innkjøringstips

Skån motoren de første 1500 km:

R Kjør med vekslende hastighet og turtall.
R Gir opp til neste gir senest når nålen i turtelle‐

ren har tilbakelagt Ô av veien før det røde
området.
R Unngå høy belastning som f.eks. full gass.
R Ikke gir ned for hånd for å bremse.
R Først etter 1500 km skal du øke turtallet kon‐

tinuerlig og akselerere bilen til full hastighet.
R Biler med automatgir: Ikke trå gasspedalen

forbi trykkpunktet (kickdown).

Dette gjelder også når motoren eller deler av driv‐
linjen har blitt byttet ut.

Se også følgende innkjøringstips:

R Sensorsystemet i kjøresikkerhetssystemet
ESP® justerer seg av seg selv etter en viss
kjørestrekning etter overlevering av bilen eller
etter en reparasjon. Systemet blir ikke fullt ut
effektivt før denne innlæringen er fullført.
R Nye eller skiftede bremsebelegg, bremseski‐

ver og dekk fungerer optimalt først etter noen
hundre kilometer. Utligne den reduserte
bremsevirkningen ved å trå hardere på brem‐
sepedalen.

Kjøretips

Informasjon om kjøring

& ADVARSEL Gjenstander i fotrommet på
førersiden kan føre til ulykker

Gjenstander i i fotrommet på førersiden kan
begrense pedalvandringen eller blokkere en
pedal som er trått inn.

Dette reduserer bilens drifts‑ og trafikksikker‐
het.
# Plasser alle gjenstander trygt i bilen, slik

at de ikke kan havne i fotrommet på
førersiden.

# Ved bruk av gulvmatter og tepper må
det sikres at de ikke sklir eller dekker til
pedalene.

# Ikke legg flere gulvmatter eller tepper
over hverandre.

& ADVARSEL Fare for uhell ved uegnet sko‐
tøy

Betjeningen av pedalene kan påvirkes ved
bruk av uegnet skotøy, f.eks.:

R Platåsko
R Sko med høye hæler
R Tøfler

# Bruk alltid egnet skotøy når du kjører
slik at du kan betjene pedalene på en
sikker måte.

& ADVARSEL Fare for ulykker på grunn av
rattlåsen dersom tenningen er slått av

Hvis du slår av tenningen mens kjøretøyet
står stille, aktiveres rattlåsen på kjøretøy med
manuell girkasse.

Du kan ikke lenger styre kjøretøyet.
# For å deaktivere rattlåsen må tenningen

slås på før kjøretøyet begynner å rulle.

& ADVARSEL Fare for ulykke hvis tennin‐
gen er slått av under kjøring

Hvis du slår av tenningen under kjøring, vil
sikkerhetsrelevante funksjoner være begren‐
set eller ikke lenger tilgjengelige. Dette kan
f.eks. gjelde for servostyringen og bremse‐
kraftforsterkeren.

Du trenger da betydelig mer kraft til å styre
og bremse.
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# Ikke slå av tenningen under kjøring.

& ADVARSEL Forgiftningsfare pga. avgas‐
ser

Forbrenningsmotorer slipper ut giftige avgas‐
ser som f.eks. karbonmonoksid. Innånding av
disse avgassene medfører forgiftning.
# La aldri motoren stå og gå i lukkede rom

uten tilstrekkelig ventilasjon.

& ADVARSEL Slingring og fare for ulykker
ved nedgiring på glatt underlag

Hvis du girer ned på glatt underlag for å øke
motorens bremseeffekt, kan drivhjulene miste
veigrepet.
# Ikke gir ned på glatt underlag for å øke

motorens bremseeffekt.

& FARE Livsfare på grunn av giftige avgas‐
ser

Dersom eksosrøret er blokkert eller det ikke
er mulig med tilstrekkelig ventilasjon, kan gif‐
tig eksos komme inn i bilen, spesielt karbon‐
monoksid. Dette er f.eks. tilfellet hvis bilen
kjører seg fast i dyp snø.
# Hvis motoren eller parkeringsvarmeren

går, må eksosrøret og området rundet
bilen holdes fritt for snø.

# For å garantere tilstrekkelig forsyning av
frisk luft må du åpne et vindu på den
siden av bilen som vender bort fra vin‐
den.

& ADVARSEL Fare for ulykker ved overopp‐
hetet bremsesystem

Hvis du under kjøring lar foten hvile på brem‐
sepedalen, kan det føre til overoppheting av
bremsesystemet.

Det gir lengre bremsevei, og kan i ytterste
konsekvens føre til at bremsesystemet svik‐
ter.
# Bremsepedalen må aldri brukes som fot‐

støtte.
# Trå aldri inn gass- og bremsepedalen

samtidig under kjøring.

Ved lange og bratte nedoverbakker er det viktig å
gire ned til et lavere gir tidsnok. Det gjelder spesi‐
elt ved kjøring med last. Slik utnytter du moto‐

rens bremsekraft. Du avlaster dermed bremsesy‐
stemet og forhindrer at bremsene overopphetes
og slites før tiden.

* Merknad Slitasje på bremsebeleggene
hvis bremsepedalen trås inn konstant

# Ikke trå inn bremsepedalen konstant
under kjøring.

# Sett bilen i et lavere gir tidlig for å
utnytte motorens bremseeffekt.

* Merknad Skader på drivlinjen og moto‐
ren ved igangkjøring

# Ikke la motoren gå seg varm når den
står i ro. Kjør straks av sted.

# Unngå høye turtall og full gass til moto‐
ren har nådd driftstemperatur.

# Ikke la hjulene spinne.

* Merknad Skader på katalysatoren på
grunn av uforbrent drivstoff

Motoren går ujevnt og har tenningsfeil.

Uforbrent drivstoff kan havne i katalysatoren.
# Gi kun litt gass.
# Få feilen straks rettet på et godkjent

verksted.

Småkjøring
Hvis kjøretøyet hovedsakelig benyttes til korte
kjøreturer, er det fare for at drivstoff ansamles i
motoroljen og forårsaker motorskader.

Kjøretøy med feilmeldingsindikator (ved korte
strekninger)
Ved en av følgende visninger må du ved neste
anledning kjøre med et turtall på minst
2000 o/min, til kontrollampen eller displaymel‐
dingen slukkes.
R Kontrollampen for dieselpartikkelfilteret i

instrumentdisplayet tennes.

Vær oppmerksom på anvisningene om rege‐
nerering (→ Side 114).
R Meldingen Eksosfilter Kjør med høyt turtall 

Se instruksjonsboken vises i multifunksjons‐
displayet

På biler med automatgir må du i den forbindelse
gire ett girtrinn ned (→ Side 119).

Deaktiver Eco-Start-stopp på kjøretøy som har
denne funksjonen.
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Med den målrettede temperaturøkningen støtter
du dieselpartikkelfilterets brennprosess.

Hvis kontrollampen eller displaymeldingen ikke
slukner etter ca. 40 minutter, må du omgående ta
kontakt med et godkjent verksted.

Kjøretøy uten feilmeldingsindikator (ved
korte strekninger)
Hvis kjøretøyet hovedsakelig benyttes til korte
kjøreturer, må kjøretøyet etter henholdsvis
500 km kjøres minst 20 minutter på motor- eller
landevei. Slik støtter du dieselpartikkelfilterets
regenerering.

Hastighetsbegrensning

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis dekkbære‐
evnen eller godkjent hastighetsklasse
overskrides

En overskridelse av den angitte dekkbæreev‐
nen eller godkjente hastighetsklassen kan
føre til skader på dekkene og at dekkene
punkterer.
# Bruk alltid dekktyper og ‑dimensjoner

som er godkjent for biltypen.
# Ta hensyn til dekkbæreevnen og hastig‐

hetsklassen som gjelder for din bil.

Du som fører må informere deg om hvilken topp‐
fart som gjelder for de aktuelle felger og dekk
(dekk og dekktrykk). Vær spesielt oppmerksom
på landets lovbestemmelser for dekk.

Du kan begrense bilens hastighet permanent.

Mercedes-Benz anbefaler et godkjent verksted
for å programmere hastighetsbegrensningen.

På biler med fartsbegrenser kan du begrense
bilens hastighet midlertidig og/eller permanent
med kjørecomputeren (→ Side 143).

Ved forbikjøringer må du da være oppmerksom
på at motoren automatisk nedreguleres når den
programmerte hastighetsbegrensningen nås.

Hastighetsbegrensningen kan overskrides i ned‐
overbakker. Brems ned ved behov.

Displaymeldinger gjør deg oppmerksom på at du
har nådd hastighetsbegrensningen.

Utenlandsreiser

Service
Også i utlandet er et bredt nettverk av Mercedes-
Benz service tilgjengelig. Tenk på at serviceinn‐
retninger eller reservedeler likevel ikke alltid er
tilgjengelig straks. Den aktuelle oversikten over

verksteder kan du få hos alle Mercedes-Benz-
verksteder.

Drivstoff
I noen land er bare drivstoff med lavere oktantall
eller med høyere innhold av svovel tilgjengelig.

Mercedes-Benz anbefaler at det monteres et driv‐
stoffilter med vannseparator for bruk i land med
større innhold av vann i drivstoffet.

Uegnet drivstoff kan føre til motorskader. Infor‐
masjon om drivstoff(→ Side 270).

Transport på toget
Transport av bilen på toget kan være begrenset i
enkelte land på grunn av ulike tunnelhøyder og
lasteregler eller krever spesielle tiltak.

Informasjon om dette får du på alle Mercedes-
Benz verksteder.

Informasjon om bremser

& ADVARSEL Slingring og fare for ulykker
ved nedgiring på glatt underlag

Hvis du girer ned på glatt underlag for å øke
motorens bremseeffekt, kan drivhjulene miste
veigrepet.
# Ikke gir ned på glatt underlag for å øke

motorens bremseeffekt.

& ADVARSEL Fare for ulykker ved overopp‐
hetet bremseanlegg

Hvis du lar foten hvile på bremsepedalen
under kjøring, kan bremseanlegget overopp‐
hetes.

Dette forlenger bremsestrekningen og brem‐
sene kan til og med svikte.
# Bremsepedalen må aldri brukes som fot‐

støtte.
# Trå ikke samtidig på bremse- og gasspe‐

dalen mens du kjører.

Nedoverbakker

I lange og bratte nedoverbakker må du

R i biler med automatgir gire ned til girskiftom‐
råde 2 eller 1 i god tid, slik at motoren går i
midtre til øvre turtallsområde.(→ Side 119)
R i biler med manuell girkasse gire ned i god tid,

slik at motoren roterer i midtre til øvre tur‐
tallsområde.

% Ved innkoblet TEMPOMAT eller fartsbegren‐
ser må du også skifte girskiftområde i tide.
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Slik utnytter du motorens bremsevirkning til å
holde hastigheten, og du trenger ikke å bremse
like mye. På denne måten avlaster du driftsbrem‐
sen og unngår at bremsene blir for varme og sli‐
tes ned før tiden.

Høy og lav belastning

& ADVARSEL Fare for ulykker ved overopp‐
hetet bremseanlegg

Hvis du lar foten hvile på bremsepedalen
under kjøring, kan bremseanlegget overopp‐
hetes.

Dette forlenger bremsestrekningen og brem‐
sene kan til og med svikte.
# Bremsepedalen må aldri brukes som fot‐

støtte.
# Trå ikke samtidig på bremse- og gasspe‐

dalen mens du kjører.

Hvis du har bremset kraftig ned, må du ikke
stanse bilen med det samme. Kjør videre en kort
stund. Bremsene avkjøler seg hurtigere i kjørevin‐
den.

Bruk bremsen litt for å konstatere at den fungerer
som den skal. Når trafikksituasjonen tillater det,
foreta en kraftigere nedbremsing fra høyere
hastighet. Bremsen får da bedre grep.

Våt veibane
Hvis du kjører over lengre tid i kraftig regnvær
uten å bremse, kan det forekomme at bremsen
aktiveres med forsinkelse første gang du brem‐
ser. Dette gjelder også etter at du har vasket
bilen, eller etter å ha kjørt i dypt vann. Da må du
trå hardere på bremsepedalen. Hold lengre
avstand til bilen foran.

Brems tydelig ned etter at du har kjørt på våt vei‐
bane eller vasket bilen, men ta hensyn til trafikk‐
bildet. Bremseskivene blir varme, tørker raskere
og beskyttes mot korrosjon.

Redusert bremsevirkning på saltede veier:

R Saltbelegg på bremseskivene og bremsebe‐
leggene kan forlenge bremselengden betyde‐
lig eller forårsake ensidig bremsing.
R Hold en spesielt stor sikkerhetsavstand til

bilen foran.

Fjerne saltbelegget:

R Brems av og til, avhengig av hva som skjer i
trafikken.

R Trå forsiktig på bremsepedalen på slutten av
kjøreturen og når du begynner å kjøre neste
gang.

Nye bremseskiver og bremsebelegg
Nye bremsebelegg og bremseskiver har ikke opti‐
mal bremsevirkning før etter noen 100 km.
Utligne den reduserte bremsevirkningen ved å trå
hardere på bremsepedalen. Av hensyn til sikker‐
heten anbefaler Mercedes-Benz at du kun får
montert bremseskiver og bremsebelegg som er
godkjent av Mercedes-Benz.

Andre bremseskiver eller bremsebelegg kan redu‐
sere bilens sikkerhet.

Skift alltid bremseskiver og bremsebelegg på
hele akselen. Bruk alltid nye bremsebelegg når du
skifter bremseskiver.

Parkeringsbrems

& ADVARSEL Fare for skrens og ulykker
ved bremsing med parkeringsbremsen

Hvis du må bremse ned bilen med parkerings‐
bremsen, er bremselengden betydelig lengre
og hjulene kan blokkeres. Det er økt fare for
skrens og ulykker.
# Brems bare bilen med parkeringsbrem‐

sen hvis driftsbremsen svikter.
# Ikke dra for hardt i parkeringsbremsen.
# Hvis hjulene blokkeres, må du straks

løsne parkeringsbremsen til hjulene
roterer igjen.

Hvis du kjører på våt veibane eller skitne overfla‐
ter, kan veisalt og/eller skitt komme inn i parke‐
ringsbremsen. Resultatet er korrosjon og redu‐
sert bremsekraft.

For å forhindre dette må du fra tid til annen kjøre
med parkeringsbremsen litt tiltrukket. Kjør over
en strekning på ca. 100 m med en maksimal
hastighet på 20 km/t.

Dersom du bremser bilen med parkeringsbrem‐
sen, tennes ikke bremselysene.

Kjøring på våt veibane

Vannplaning

& ADVARSEL Fare for vannplaning hvis
dekkmønsteret er slitt ned

Avhengig av vannstanden på veien kan bilen
få vannplaning til tross for tilstrekkelig dekk‐
profil og lav hastighet.
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# Unngå dype hjulspor og brems forsiktig.

Ved kraftig nedbør eller andre forhold som kan
føre til vannplaning, må du derfor kjøre på føl‐
gende måte:

R Reduser hastigheten.
R Unngå dype hjulspor.
R Brems forsiktig.

Kjøre gjennom vann på veibanen
Husk at forankjørende eller møtende kjøretøy
lager bølger. Dette gjør at maksimalt tillatt vann‐
stand kan overskrides. Det er viktig at du tar hen‐
syn til disse instruksene. Eller kan du skade
motoren, det elektriske anlegget og girkassen.

Hvis du må kjøre gjennom vann som har samlet
seg i veibanen, må du være oppmerksom på føl‐
gende:

R Når vannet er rolig, må vannstanden ikke gå
over underkanten på støtfangeren foran.
R Du må ikke kjøre over ganghastighet.

For kjøretøy med firehjulsdrift må du også ta hen‐
syn til anvisningene om kjøring gjennom vann i
terrenget (→ Side 110).

Vinterkjøring

& ADVARSEL Slingring og fare for ulykker
ved nedgiring på glatt underlag

Hvis du girer ned på glatt underlag for å øke
motorens bremseeffekt, kan drivhjulene miste
veigrepet.
# Ikke gir ned på glatt underlag for å øke

motorens bremseeffekt.

& FARE Livsfare på grunn av giftige avgas‐
ser

Dersom eksosrøret er blokkert eller det ikke
er mulig med tilstrekkelig ventilasjon, kan gif‐
tig eksos komme inn i bilen, spesielt karbon‐
monoksid. Dette er f.eks. tilfellet hvis bilen
kjører seg fast i dyp snø.
# Hvis motoren eller parkeringsvarmeren

går, må eksosrøret og området rundet
bilen holdes fritt for snø.

# For å garantere tilstrekkelig forsyning av
frisk luft må du åpne et vindu på den
siden av bilen som vender bort fra vin‐
den.

& ADVARSEL Slingring og fare for ulykker
ved nedgiring på glatt underlag

Hvis du girer ned på glatt underlag for å øke
motorens bremseeffekt, kan drivhjulene miste
veigrepet.
# Ikke gir ned på glatt underlag for å øke

motorens bremseeffekt.

Kjøretøyer med automatgir skal bare rulle i nøy‐
tralstilling i i kort tid. Rulling over lengre tid,
f.eks. ved tauing, fører til girkasseskader.

Hvis det er fare for at kjøretøyet får skrens, eller
hvis du ikke får stanset det ved lav hastighet:

R Sett automatgiret i nøytral i.
R Sett girspaken i fri, eller trå inn clutchen.
R Forsøk å holde bilen under kontroll ved å kor‐

rigere med rattet.

Kjør ekstra forsiktig når det er glatt. Unngå plut‐
selig akselerasjon, brå bevegelser med rattet og
bråbremsing.

Før vinteren setter inn, må du få bilen klargjort på
et godkjent verksted.

Følg anvisningene i kapittelet Informasjon om
kjettinger (→ Side 236).

Ved kjøring under vinterforhold må kjøretøyet
kontrolleres regelmessig, og snø og is må fjernes.
Ansamlinger av snø og is, spesielt hvis det er
frosset på området rundt luftinntak, bevegelige
deler, aksler og hjulbrønner, kan

R hindre luftinnsug
R skade kjøretøykomponenter
R føre til funksjonsfeil som følge av begrensnin‐

ger på konstruktivt tilrettelagt bevegelighet
(f.eks. redusert mulig rattutslag)

Ved skader, oppsøk et godkjent verksted.

Kjøring i terrenget

& ADVARSEL Fare for ulykker dersom fal‐
linjen ikke overholdes i skråninger

Hvis du kjører skrått eller snur i en skråning,
er det fare for at kjøretøyet sklir ut mot siden
og velter.
# Skråninger skal alltid forseres i fallinjen

(rettlinjet oppover eller nedover), og
man må aldri snu kjøretøyet i en skrå‐
ning.
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& ADVARSEL Fare for personskader på
grunn av akselerasjonskrefter ved ter‐
rengkjøring

Ved terrengkjøring virker det ujevne underla‐
get inn på kroppen fra alle retninger.

Du kan f.eks. risikere å bli kastet ut av setet.
# Sikkerhetsbeltet MÅ benyttes også ved

terrengkjøring.

& ADVARSEL Fare for skader på hendene
ved overkjøring av hindre

Hvis du kjører over hindre eller i hjulspor, kan
det hende at rattet slår tilbake og forårsaker
håndskader.
# Hold alltid godt rundt rattet med begge

hender.
# Vær forberedt på økte styrekrefter ved

overkjøring av hindre.

& ADVARSEL Brennbare materialer på
varme deler av eksosanlegget medfører
brannfare

Dersom brennbare materialer, f.eks. løv,
gress eller kvister, kommer i kontakt med
eksosanlegget, kan disse materialene bli
antent.
# Kontroller undersiden av kjøretøyet

regelmessig ved kjøring på vei uten fast
dekke eller i terrenget.

# Fjern særlig inneklemte plantedeler eller
andre brennbare materialer.

# Kontakt straks et autorisert verksted
ved skader.

Ved kjøring på underlag uten fast veidekke eller i
terreng, må kjøretøyets underside, dekk og felger
kontrolleres regelmessig. Vær spesielt nøye med
å fjerne fastklemte fremmedlegemer, f.eks. stei‐
ner og kvister.

Vær oppmerksom på følgende vedrørende slike
fremmedlegemer:

R De kan skade understellet, drivstofftanken og
bremsesystemet
R De kan føre til ubalanse og dermed vibrasjo‐

ner
R De kan slynges ut dersom kjøringen fortsetter

Ved skader, oppsøk et godkjent verksted.

Ved bratte nedoverbakker under terrengkjøring
må nivået i AdBlue®-tanken være tilstrekkelig.
Sørg derfor for et minimumnivå på ti liter før ter‐
rengkjøringen påbegynnes.

Ved kjøring i terreng og på byggeplasser er det
fare for at f.eks. sand, slam og vann, også blandet
med olje, trenger inn i bremsesystemet. Det kan
føre til redusert bremsekraft eller til total brem‐
sesvikt, også som følge av økt slitasje. Bremsee‐
genskapene endres, avhengig av materialet som
trenger inn. Rengjør alltid bremsen etter terreng‐
kjøring. Hvis du i etterkant fastslår redusert
bremseeffekt eller slurelyder, må bremsesyste‐
met kontrolleres omgående på et godkjent verk‐
sted. Tilpass kjørestilen etter de endrede brem‐
seegenskapene.

Kjøring i terrenget eller på byggeplasser øker
faren for skader på kjøretøyet, som i sin tur fører
til svikt i aggregater eller systemer. Tilpass kjøre‐
stilen etter forholdene i terrenget. Vær oppmerk‐
som når du kjører. Skader på kjøretøyet skal
utbedres omgående på et godkjent verksted.

Ved kjøring i ulendt terreng skal giret ikke settes i
nøytral, og det skal ikke kobles fra. Forsøk på å
bremse kjøretøyet med driftsbremsen kan føre til
at du mister kontrollen. Hvis kjøretøyet ikke tak‐
ler en stigning, må du kjøre bakover i revers.

Hvis kjøretøyet lastes for kjøring i terreng eller på
byggeplasser, må kjøretøyets tyngdepunkt holdes
lavest mulig.

Sjekkliste før kjøring i terrenget
R Kontroller drivstoff- og AdBlue®-nivåene,

(→ Side 165) og fyll på ved behov
(→ Side 125).
R Motor: Kontroller oljenivået, og fyll på olje

ved behov (→ Side 208). Fyll oljenivået opp til
maksimalt nivå før kjøring i ekstreme stignin‐
ger og hellinger.

% Ved ekstreme stigninger og hellinger kan det
hende at kjørecomputeren viser symbolet.
Hvis du før kjøringen tok til, fylte motorens
oljenivå helt opp til maksimum, er motorens
driftssikkerhet ikke i fare.
R Kjøretøyverktøy: Kontroller at jekken funge‐

rer (→ Side 254).
R Kontroller at en hjulnøkkel (→ Side 254), en

trekloss til jekken, et robust slepetau, en
sammenleggbar spade og en stoppekloss lig‐
ger i bilen.
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R Hjul og dekk: Kontroller dekkenes mønster‐
dybde (→ Side 235) samt dekktrykket
(→ Side 249).

Regler ved kjøring i terreng
Vær alltid oppmerksom på bilens bakkeklaring,
og sving unna hindre som f.eks. for dype hjulspor.

Hindre kan forårsake skader på bl.a. følgende kjø‐
retøykomponenter:

R Understellet
R Drivlinjen
R Drivstoff- og forrådstankene

Kjør derfor alltid langsomt i terrenget. La passa‐
sjeren bistå deg dersom du må kjøre over hindre.

% Mercedes-Benz anbefaler å alltid ha en spade
og et redningstau med sjakler i kjøretøyet.
R Kontroller at bagasje og last er forsvarlig

lastet eller festet (→ Side 69).
R Stans, og legg inn et lavere girtrinn før ter‐

rengkjøringen påbegynnes.
R Biler med DSR: Koble inn DSR ved kjøring i

nedoverbakke (→ Side 122).
R Kjøretøy med firehjulsdrift: Koble inn fire‐

hjulsdriften, (→ Side 121) og legg inn girut‐
veksling LOW RANGE ved behov
(→ Side 121).
R Dersom det er nødvendig på grunn av under‐

lagets egenskaper, deaktiverer du kort ASR
for igangkjøring (→ Side 121).
R Kjør alltid med motoren i gang og innlagt gir

når du kjører i terrenget.
R Kjør jevnt og sakte. I mange tilfeller er det

nødvendig å kjøre i ganghastighet.
R Unngå at drivhjulene spinner.
R Påse at hjulene alltid har god kontakt med

underlaget.
R Vær veldig forsiktig ved kjøring i ukjent og

uoverskuelig terreng. Gå for sikkerhets skyld
ut av kjøretøyet for å kontrollere at terrenget
kan forseres.
R Vær oppmerksom på hindre, f.eks. større stei‐

ner, hull, trestubber og hjulspor.
R Unngå kanter der underlaget kan vike.

Regler for kjøring gjennom vann i terrenget
(biler med firehjulsdrift)
R Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene og den

generelle informasjonen om kjøring i terren‐
get.

R Kontroller vannets tilstand og dybde før du
kjører gjennom vannet. Vannet skal ikke være
mer enn 60 cm på det dypeste.
R Klimaanlegget er slått av (→ Side 94).
R Parkeringsvarmeren er slått av (→ Side 99).
R Slå på firehjulsdrift (→ Side 120) og slå på

LOW RANGE på biler med girutveksling
(→ Side 121).
R Begrens girskiftområdet til 1 eller 2.

R Unngå høyt motorturtall.
R Kjør jevnt og sakte i maksimal ganghastighet.
R Pass på at det ikke dannes en frontbølge

under kjøringen.
R Brems bremsene tørre etter kjøring gjennom

vann.

Etter å ha kjørt gjennom vann som er dypere enn
50 cm, må du kontrollere at det ikke har kommet
vann inn i bilens væsker.

Sjekkliste etter kjøring i terrenget
Hvis du oppdager skader på kjøretøyet etter kjø‐
ring i terrenget, må kjøretøyet kontrolleres omgå‐
ende på et godkjent verksted.

Under terrengkjøring utsettes kjøretøyet for ster‐
kere belastninger enn ved vanlig veikjøring. Kon‐
troller alltid kjøretøyet etter kjøring i ulendt ter‐
reng. Slik oppdager du skader tidsnok, og reduse‐
rer faren for ulykker for deg selv og andre trafi‐
kanter. Vask bilen grundig før kjøring på offent‐
lige veier.

Følg følgende punkter etter kjøring i terrenget
eller på byggeplasser og før kjøring på offentlige
veier:
R Biler med DSR: Slå av DSR (→ Side 122).

R Kjøretøy med firehjulsdrift: Koble ut fire‐
hjulsdriften (→ Side 121).
R Koble inn ASR (→ Side 121).
R Vask og kontroller utvendig belysning, spesi‐

elt front- og baklykter med hensyn til skader.
R Vask nummerskiltene foran og bak på kjøre‐

tøyet.
R Puss alle ruter, vinduer og sidespeil.
R Vask stigtrinn, innstigninger og håndtak. Slik

øker du trinnsikkerheten.
R Spyl hjul og dekk, hjulkasse og understell‐

splate med vannstråle. Det øker friksjonen
mot underlaget, spesielt ved våt veibane.
R Kontroller hjul, dekk og hjulkasse med hensyn

til fastklemte fremmedlegemer, og fjern disse.
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Fastklemte fremmedlegemer kan skade hju‐
lene og dekkene, eller de kan slynges ut
under videre kjøring.
R Kontroller understellet for fastklemte kvister

eller andre plantedeler, og fjern disse.
R Rengjør bremseskiver, bremsebelegg og

akselledd spesielt etter kjøring i sand, slam,
grus, kis, vann eller lignende smussbelastnin‐
ger.
R Kontroller hele bunnkonstruksjonen, dekk,

hjul, karosseristruktur, bremsesystem, sty‐
ring, understell og eksosanlegg med hensyn
til skader.
R Kontroller driftsbremsen med hensyn til

driftssikkerhet ved å for eksempel foreta en
testbremsing.
R Hvis det oppdages sterke vibrasjoner etter

terrengkjøringen, må hjulene og drivlinjen
kontrolleres på nytt med hensyn til fremmed‐
legemer. Fremmedlegemer må alltid fjernes,
da de kan forårsake ubalanse og dermed
vibrasjoner. Ved skader på hjul og drivlinje må
du umiddelbart ta kontakt med et godkjent
verksted.

Kjøring i fjellet
Kjøretøy med dieselmotor: Dieselmotoren er
driftssikker opp til en høyde på 2500 meter over
havet. Denne høyden kan overskrides i korte
perioder, f.eks. i forbindelse med overganger. Kjør
ikke permanent i høyder over 2500 m. Det er
ellers fare for skader på dieselmotoren.

Ved kjøring i fjellet må man være oppmerksom på
at motorens ytelse, og dermed også klatreevnen,
avtar. Ved kjøring over 2500 meter over havet er
funksjonen ECO-start ikke lenger tilgjengelig. Du
finner informasjon om bremsing i nedoverbakker
under Informasjon om bremsing(→ Side 108).

ECO start-stopp-funksjon

Slik fungerer ECO start-stopp-funksjonen

Motoren stanses automatisk når følgende betin‐
gelser er oppfylt:

R Biler med manuell girkasse: Brems ned
bilen, sett giret i fri i ved lav hastighet og
slipp deretter opp clutchpedalen.
R Biler med automatgir: Du stopper bilen i gir‐

posisjon h eller i.
R Alle betingelser for automatisk motorstopp er

oppfylt.

I multifunksjonsdisplayet vises symbolet è
når bilen står stille. Hvis ikke alle betingelser er
oppfylt, vises symbolet ç i multifunksjonsdi‐
splayet.

I følgende tilfeller startes motoren automatisk
igjen:

R Biler med manuell girkasse: Du trår på
clutchpedalen.
R Biler med manuell girkasse: Du skifter til

revers k.
R Biler med automatgir: Du slipper opp brem‐

sepedalen i girposisjon h uten at HOLD-
funksjonen er aktivert.
R Biler med automatgir: Du forlater girposi‐

sjon j.
R Biler med automatgir: Du legger inn girposi‐

sjon h eller k.
R Du trår på gasspedalen.
R Bilen krever en automatisk motorstart.

Hvis motoren er stoppet med ECO start-stopp-
funksjonen og du går ut av bilen, høres et varsel‐
signal. I tillegg viser multifunksjonsdisplayet føl‐
gende displaymelding Bilen er kjøreklar Slå av 
tenningen før du går ut av bilen. Hvis du ikke slår
av tenningen, blir tenningen automatisk slått av
etter ett minutt.

Slå ECO start-stopp-funksjonen av og på

# Trykk på knappen 1.
Slår du ECO start-stopp-funksjonen av og på,
ser du en visning på kombiinstrumentet.

% Når ECO start-stopp-funksjonen er avslått,
ser du en permanent visning på kombiinstru‐
mentet.
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Funksjon av ECO-visning

ECO-visningen summerer din kjøremåte fra start
til slutt av kjøringen og er til støtte for en for‐
bruksoptimalisert kjørestil.

Du kan påvirke forbruket:

R Kjør forutseende.
R Følg giranbefalingene.

Skriften på segmentet lyser kraftig, den ytre ram‐
men lyser og segmentet fyller seg ved:

R 1 jevn hastighet
R 2 sakte bremsing og rulling
R 3 moderat akselerasjon

Skriften på segmentene er grå, ytre ramme er
mørk og segmentet tømmes ved:

R 1 hastighetsvariasjoner
R 2 kraftig bremsing
R 3 sportslig akselerasjon

Du har kjørt forbruksoptimalisert:

R De tre segmentene er helt fylte samtidig.
R Rammen rundt alle tre segmentene lyser.

I senter av visningen 4 vises ekstra rekkevidde
som du ved din kjørestil har oppnådd i forhold til
en svært sportslig kjørestil. Denne rekkevidden
tilsvarer ingen fast forbruksbesparelse.

Dieselpartikkelfilter

Merknader om regenerering

& ADVARSEL Forgiftningsfare pga. avgas‐
ser

Forbrenningsmotorer slipper ut giftige avgas‐
ser som f.eks. karbonmonoksid. Innånding av
disse avgassene medfører forgiftning.
# La aldri motoren stå og gå i lukkede rom

uten tilstrekkelig ventilasjon.

& ADVARSEL Brannfare ved varme deler i
eksosanlegget

Hvis brennbare materialer, f.eks. løv, gress
eller grener, kommer i kontakt med varme
deler av eksosanlegget eller eksosstrømmen,
kan de ta fyr.
# Parker bilen på en slik måte at ingen

brennbare materialer kommer i kontakt
med varme bildeler.

# Ikke parker på tørre enger eller på kor‐
nåkre etter at kornhøsten er over.

Hvis bilen hovedsakelig benyttes til korte kjøretu‐
rer eller med kraftuttaket når den står stille, kan
det oppstå forstyrrelser i den automatiske rengjø‐
ringen av dieselpartikkelfilteret. På den måten
kan dieselpartikkelfilteret overbelastes og gi tap
av motoreffekt.

% Hvis bilen har en belastningsindikator for par‐
tikkelfilteret eller en regenereringsindikator,
kan du se dem på multifunksjonsdisplayet.
Om nødvendig kan du be om regenerering av
dieselpartikkelfilteret via regenereringsindika‐
toren. (→ Side 114)

% Regelmessig regenerering av dieselpartikkel‐
filteret kan forhindre feil, fortynning av moto‐
roljen og tap av motoreffekt.

* MERK Skader forårsaket av varme avgas‐
ser

Under regenerering strømmer det svært
varme avgasser ut av eksosenderøret.
# Under regenerering må du overholde en

minimumsavstand på 2 m til andre gjen‐
stander, f.eks. parkerte biler.

Starte og avbryte regenerering

Forutsetninger 
R Alle systembetingelser er oppfylt.
R Dieselpartikkelfilterets belastningstilstand lig‐

ger over 50 %.
R Bilen kjører.

% Hvis bilen har en belastningsindikator for par‐
tikkelfilteret eller en regenereringsindikator,
kan du se dem på multifunksjonsdisplayet.
Om nødvendig kan du be om regenerering av
dieselpartikkelfilteret via regenereringsindika‐
toren. (→ Side 114)
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Kjørecomputer:
, Service . Partikkelfilter 

* MERK Skader forårsaket av varme avgas‐
ser

Under regenerering strømmer det svært
varme avgasser ut av eksosenderøret.
# Under regenerering må du overholde en

minimumsavstand på 2 m til andre gjen‐
stander, f.eks. parkerte biler.

Brukes bilen i normale forhold, er det ikke nød‐
vendig med ekstra regenerering.
# Be om regenerering: Velg OK.

Du ser meldingen Manuell regenerering rekvi-
rert.
Avhengig av kjøre- og miljøforholdene kan det
ta opptil 20 minutter før regenereringen star‐
ter.

Når regenereringen starter, vises meldingen
Regenerering aktiv. Regenereringen tar
omtrent 15 minutter.

# Under regenereringen må du, såfremt det lar
seg gjøre, kjøre med et turtall på minst
2000 o/min.
Med den målrettede temperaturøkningen
støtter du dieselpartikkelfilterets brennpro‐
sess.

# Avbryte regenereringen: Stans motoren.
Regenereringen avbrytes. Hvis regenererin‐
gen ikke blir fullført, kan du starte regenere‐
ringen på nytt etter en motorstart.

Avhengig av dieselpartikkelfilterets belast‐
ningstilstand starter regenereringen automa‐
tisk neste gang du kjører.

Hovedstrømbryter

Informasjon om hovedstrømbryteren

* MERK Skader på det elektriske anlegget

Hvis du trekker ut eller kobler fra hovedstrøm‐
bryteren, kan det skade det elektriske anleg‐
get.
# Forsikre deg om at tenningen er slått av

og at det har gått minst 15 minutter før
du trekker ut eller kobler fra hoved‐
strømbryteren. Ellers kan komponen‐
tene i det elektriske anlegget bli skadet.

Med hovedstrømbryteren kan du slå av strømfor‐
syningen til alle bilens forbruksenheter. Da forhin‐
drer du at hvilestrømforbruket fører til ukontrol‐
lert utlading av batteriet ved lang tids stillstand.

Hvis bilen din er utstyrt med et tilleggsbatteri i
motorrommet eller passasjersetet foran, må du
koble fra begge batteriene. Bare da er det elektri‐
ske anlegget strømløst.

% Bilen må bare kobles strømløs ved hjelp av
hovedstrømbryteren dersom

R den skal stå stille i lengre tid
R det er absolutt nødvendig

Etter innkobling av strømforsyningen må
sidevinduene (→ Side 51) og den elektriske
skyvedøren justeres på nytt (→ Side 46).

% Avbrudd i tilførselsspenningen registreres i
DTCO (digital fartsskriver) som en hendelse i
feilminnet.
Følg den separate DTCO-bruksanvisningen.

Slå strømforsyningen av og på

Slå av strømforsyningen

# Slå av tenningen og vent i minst 15 minutter.
# Ta av dekselet 1.
# Trykk og hold inne knappen 3.
# Trekk støpselet 2 av jordingsbolten.
# Skyv støpselet 2 så langt i pilens retning at

det ikke kommer i kontakt med jordingsbol‐
ten.
Alle startbatteriets strømforbrukere er koblet
fra strømforsyningen.
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Slå på strømforsyningen
# Trykk støpselet 2 på jordingsbolten til det

klikker på plass og støpselet 2 ligger an mot
jordingsbolten.
Alle startbatteriets strømforbrukere er koblet
til strømforsyningen igjen.

# Fest dekselet 1.

Manuell girkasse

Betjene girspaken

* MERKNAD Det kan skade motoren og
girkassen hvis du legger inn et for lavt gir

# Skyv girspaken mot høyre for å skifte
mellom girene 5 og 6.

# Ikke gir ned ved høy hastighet.

* MERKNAD Det kan skade girkassen hvis
du legger inn revers k mens du kjører

# Revers k må bare legges inn når bilen
står stille.

Biler med bakhjulsdrift
k Revers
1 - 6 Gir forover
7 Utløser for revers
i Fri

# Trå på clutchpedalen og flytt girspaken til
ønsket stilling.

Biler med forhjulsdrift
k Revers
1 - 6 Gir forover
7 Utløser for revers
i Fri

# Trå på clutchpedalen og flytt girspaken til
ønsket stilling.

Giranbefaling

Giranbefalingen gir råd om kjørestil for å spare
drivstoff.

Eksempelbilde

# Når giranbefalingen 1 vises på skjermen,
skift til det anbefalte giret.

% Ved biler med ECO start-stopp-funksjon vises
i tillegg en giranbefaling for giring på tom‐
gang i .
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Automatgir

DIRECT SELECT girvelger

Slik fungerer DIRECT SELECT-girvelgeren

& ADVARSEL Fare for ulykke ‑og persons‐
kader dersom barn oppholder seg alene i
bilen

Dersom du lar barn sitte alene i bilen, kan de

R åpne dører og dermed sette andre perso‐
ner og trafikanter i fare
R gå ut av bilen og bli påkjørt
R betjene utstyr i bilen og f.eks. komme i

klem

Dessuten kan barna komme i skade for å
sette bilen i bevegelse, f.eks. ved å:

R løsne parkeringsbremsen
R sjalte automatgiret ut av parkeringsstilling

j

R starte motoren

# La aldri barn eller dyr være alene i bilen.
# Ta alltid med deg nøkkelen, og lås bilen

når du forlater den.
# Oppbevar nøkkelen utilgjengelig for

barn.

& ADVARSEL Fare for ulykker på grunn av
ufagmessig giring

Dersom motorens turtall er høyere enn tom‐
gangsturtallet, og du deretter setter giret i h
eller k, kan bilen akselerere med et rykk.
# Når du setter giret til h eller k, må du

alltid trå hardt på bremsepedalen og
ikke gi gass samtidig.

Med DIRECT SELECT-girvelgeren skifter du girstil‐
ling. Den aktuelle girstillingen vises i multifunk‐
sjonsdisplayet.

j Parkeringsstilling
k Revers
i Fri
h Kjørestilling

Sette bilen i revers R

# Trå inn bremsepedalen og trykk DIRECT
SELECT-girvelgeren oppover forbi den første
motstanden.
Girtrinnindikatoren i multifunksjonsdisplayet
viser k.

Sette giret i fri N

& ADVARSEL Fare for ulykker og persons‐
kader når giret står i fri (N)

Hvis du parkerer bilen med giret i fri i, uten
å aktivere parkeringsbremsen, kan bilen
begynne å rulle.

Det er fare for ulykker og personskader!
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# Sett på parkeringsbremsen før du parke‐
rer bilen.

# Trå inn bremsepedalen og trykk DIRECT
SELECT-girvelgeren opp eller ned til den før‐
ste motstanden.
Girtrinnindikatoren i multifunksjonsdisplayet
viser i.

Når du slipper bremsepedalen, kan du bevege
bilen fritt, f.eks. ved å skyve eller taue den.

Dersom automatgiret skal forbli i tomgangs‐
stilling i også når tenningen er av:
# Start bilen.
# Trå inn bremsepedalen og legg inn tomgangs‐

stillingen i.
# Slipp bremsepedalen.
# Slå av tenningen.

% Dersom du går ut av bilen og legger igjen
nøkkelen, forblir automatgiret i tomgangsstil‐
ling i.

Sette bilen i parkeringsstilling P

# Trykk på knappen 1.
Girtrinnindikatoren i multifunksjonsdisplayet
viser j.

Hvis én av følgende betingelser er oppfylt, legges
parkeringsstillingen j inn automatisk:

R Du stanser motoren i girstilling h eller k.
R Du åpner førerdøren når bilen står stille eller

ved svært lav hastighet i girstilling h eller
k.
R Du åpner beltelåsen når bilen står stille eller

ved svært lav hastighet.
R Du forlater setet når bilen står stille eller ved

svært lav hastighet.

Sette bilen i kjørestilling D
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# Trå inn bremsepedalen og trykk DIRECT
SELECT-girvelgeren ned forbi den første mot‐
standen.
Girtrinnindikatoren i multifunksjonsdisplayet
viser h.

I h skifter automatgiret til de ulike girene auto‐
matisk. Dette avhenger av følgende faktorer:

R Gasspedalstillingen
R Kjørehastigheten

Begrense girområdet

Forutsetninger 
R Giret står på h (→ Side 118).

# Begrense girområde: Trekk kort i girskifte‐
hendelen 1.
Avhengig av det innlagte giret kobler automat‐
giret ned til neste gir. Samtidig begrenses gir‐
området.

Det innstilte girområdet vises på multifunk‐
sjonsdisplayet. Automatgiret skifter kun til det
aktuelle giret.

# Hold girskiftehendelen 1 inne.
Automatgiret skifter til det girområdet der
bilen enklest kan akselerere eller bremse ned.
Da girer automatgiret ned ett eller flere gir‐
trinn og begrenser girområdet.

Det innstilte girområdet vises på multifunk‐
sjonsdisplayet. Automatgiret skifter kun til det
aktuelle giret.

% Hvis du trekker i girskiftehendelen 1 ved for
høy hastighet, girer ikke automatgiret ned.
Dersom girområdet er begrenset og det mak‐
simale turtallet for det begrensede girområ‐
det nås, vil ikke automatgiret gire opp.

# Utvide girområde: Trekk lett i girskiftehen‐
delen 2.
Avhengig av det innlagte giret kobler automat‐
giret opp til neste gir. Samtidig blir girområdet
utvidet.

Det innstilte girområdet vises på multifunk‐
sjonsdisplayet. Automatgiret skifter kun til det
aktuelle giret.

# Frigi girområde: Hold girskiftehendelen 2
inne.
Avhengig av aktuelt gir girer automatgiret ett
eller flere gir opp. Samtidig avbrytes girområ‐
debegrensningen og girstilling h vises på
multifunksjonsdisplayet.

# Frigi girområde: Hold girskiftehendelen 2
inne.

eller
# Legg inn girstillingen h på nytt (→ Side 118).

Avhengig av aktuelt gir girer automatgiret ett
eller flere gir opp. Samtidig avbrytes girområ‐
debegrensningen og girstilling h vises på
multifunksjonsdisplayet.

Girområde for kjøresituasjon

3 Utnytt motorens bremseeffekt.

2 Bruk motorens bremseeffekt i nedoverbak‐
ker og ved kjøring gjennom bratte fjellpass
samt under vanskelige driftsforhold.

1 Bremsevirkningen fra motoren skal brukes i
ekstreme bakker og lange nedkjøringer.

Bruke kickdown

# Maksimal akselerasjon: Trå gasspedalen
helt inn forbi trykkpunktet.

# Når den ønskede hastigheten er nådd, gir du
mindre gass.

Oppheve parkeringssperren manuelt (kjøre‐
tøy med forhjulsdrift)

% Biler med automatgir og forhjulsdrift: Ved
feil kan automatgiret være blokkert i posisjon
j. I dette tilfellet kan du oppheve parke‐
ringssperren mekanisk, f.eks. for å taue bort
bilen (→ Side 227).

% Parkeringssperren kan bare oppheves manu‐
elt på kjøretøy med automatgir og forhjuls‐
drift.

Forutsetninger

R Du trenger opplåsingsverktøyet fra bilverk‐
tøyet (→ Side 233).
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# Aktiver parkeringsbremsen.
# Åpne motorpanseret (→ Side 205).
# Sett 1 opplåsingsverktøyet 4 på girkassen

og vri det i pilens retning.
# Stikk et egnet verktøy, f.eks. en skrutrekker,

gjennom hullet i opplåsingsverktøyet 3 og
på girkassen 2.
Opplåsingsverktøyet 4 er sikret i posisjo‐
nen. Parkeringssperren er opphevet.

Mens opplåsingsverktøyet 4 er satt på gir‐
kassen, kan stillingen j ikke legges inn.

# Se informasjonen om tauing (→ Side 227).

% Når opplåsingsverktøyet 4 fjernes, går giret
automatisk tilbake i stillingen j.

Firehjulsdrift

Informasjon om firehjulsdrift

Firehjulsdriften sørger for permanent drift på alle
fire hjul og forbedrer bilens trekkevne sammen
med ESP®.

Firehjulsdriftens antispinnregulering skjer også
via bremsesystemet. Derfor kan bremsesystemet
overopphetes når det brukes i svært vanskelig
terreng. I slike tilfeller må du gi mindre gass eller
ta en pause for å avkjøle bremsesystemet.

Dersom et drivhjul spinner på grunn av for dårlig
feste:

R Bruk støtten i antispinnreguleringen integrert
i ESP® for igangkjøring. Trå gasspedalen så
langt ned som nødvendig.
R Ta foten langsomt av gasspedalen under kjø‐

ring.

Bruk vinterdekk (M+S-dekk) på vinterveier, even‐
tuelt med kjettinger (→ Side 236). Det er nødven‐
dig for å oppnå den fulle effekten av firehjulsdrif‐
ten.

Bruk DSR (Downhill Speed Regulation) når du kjø‐
rer i nedoverbakker i terreng (→ Side 121).

Firehjulsdriften er ikke i stand til å redusere ulyk‐
kesfaren hvis kjørestilen ikke er tilpasset etter
forholdene, og den kan heller ikke eliminere fysi‐
ske grenser. Firehjulsdriften er ikke i stand til å
vurdere vei- og føreforholdene eller trafikksitua‐
sjonen. Firehjulsdriften er kun et hjelpemiddel.
Det er alltid førerens ansvar å overholde sikker‐
hetsavstand og tillatt hastighet, bremse ned i tide
og kjøre innenfor kjørefeltet.

* MERK Fare for skade på drivlinjen og
bremsesystemet

Hvis du kjører biler med firehjulsdrift på en
bremseprøver for 1 aksel, kan du skade driv‐
linjen eller bremsesystemet.
# Funksjons- eller ytelsestester skal bare

gjennomføres på en bremseprøver for 2
aksler.

# Før du kjører bilen på en bremseprøver,
må du innhente informasjon på et god‐
kjent verksted.

* MERK Fare for skade på fordelergirkas‐
sen

Hvis du tauer bilen med en løftet aksel, kan
fordelergirkassen bli skadet. Slike skader dek‐
kes ikke av Mercedes-Benz garantiansvaret.
# Tau aldri bilen med en løftet aksel.
# Tau bare bilen med alle hjulene på bak‐

ken eller fullstendig løftet.
# Følg anvisningene om tauing av bilen

med alle hjulene på bakken.

Koble inn firehjulsdrift

Betingelser for innkobling
Du kan bare koble firehjulsdriften inn/ut i føl‐
gende situasjoner:
R Når motoren går
R Når bilen ikke går fortere enn ca. 10 km/t
R Når bilen ikke er i en sving

Dersom firehjulsdriften ikke lar seg koble inn når
bilen ruller, må du utføre følgende punkter:
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# Biler med manuell girkasse: Trå på clutch‐
pedalen.

# Biler med automatgir: Sett girvelgeren i i i
kort tid.

% Dersom firehjulsdriften ikke lar seg koble inn
når bilen står stille, skyver du girvelgeren fra
i til h eller k og tilbake igjen.

Koble firehjulsdriften inn/ut

# Slå av/på: Trykk øverst på bryteren 1.
Varsellampe ÷ og : i instrumentdi‐
splayet tennes. Under kobling er ESP® og ASR
utkoblet. Når koblingen er gjennomført, sluk‐
kes varsellampe ÷ og : i instrumentdi‐
splayet og ESP® og ASR kobles inn igjen.

Når girutvekslingen LOW RANGE er koblet inn,
kan ikke firehjulsdriften kobles ut.

Girutveksling LOW RANGE

Girutvekslingen LOW RANGE hjelper deg ved kjø‐
ring på vanskelig underlag. Når du kobler inn LOW
RANGE, tilpasses motorens effektoverføring og
giringen på automatgirkassen. Sammenlignet
med stilling for kjøring på vei reduseres utveks‐
lingsforholdet mellom motor og hjul med omtrent
40 %. Drivmomentet er tilsvarende høyere.
Betingelser for innkobling
LOW RANGE kan bare kobles inn/ut i følgende
situasjoner:
R Motoren går.
R Bilen står stille.
R Du trår på bremsepedalen
R Girspaken står i fri.

R Automatgirets girvelger står i stilling j eller
i.
R Firehjulsdriften er innkoblet.

Slå LOW RANGE på/av

1 Slå LOW RANGE av og på

# Slå av/på: Trykk øverst på bryteren 1.
Kontrollampen + på instrumentdisplayet
blinker under koblingen.
R Når koblingen er gjennomført og LOW

RANGE er innkoblet, lyser kontrollampen
+.
R Når koblingen er gjennomført og LOW

RANGE er utkoblet, slukkes kontrollampen
+.

Så lenge kontrollampen + blinker, kan du
avbryte koblingsprosessen ved å trykke på knap‐
pen 1 en gang til. Dersom koblingen ikke har
lykkes, blinker kontrollampen + i kombiinstru‐
mentet kort tre ganger. En av betingelsene for
kobling er da ikke oppfylt.

DSR (Downhill Speed Regulation)

Informasjon om DSR

DSR er ikke i stand til å redusere ulykkesfaren
hvis kjørestilen ikke er tilpasset etter forholdene,
og systemet kan heller ikke eliminere fysiske
grenser. DSR er ikke i stand til å vurdere vei-,
føre- og trafikkforholdene. DSR er bare et hjelpe‐
middel. Det er alltid du som fører som har ansva‐
ret for å overholde sikkerhetsavstanden og den
tillatt hastigheten, og for å bremse ned i tide.
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DSR hjelper deg i alle girposisjoner ved kjøring i
nedoverbakke, f.eks. ved terrengkjøring eller på
byggeplasser. Ved hjelp av målrettede bremseinn‐
grep holder DSR en forhåndsinnstilt hastighet i
nedoverbakker. Om hastigheten holdes, avhenger
av kjørebanen og hellingen, og er derfor ikke
garantert i alle situasjoner. Velg ønsket hastighet
i henhold til omgivelsene, og brems i tillegg selv
om nødvendig.

Du kan stille inn en hastighet mellom 4 km/t og
18 km/t ved hjelp av bremse- og gasspedalen
eller vippebryteren på rattet.
R Står bilen stille eller du kjører saktere enn

4 km/t, lagres hastigheten 4 km/t.
R Kjører du raskere enn 18 km/t i terreng, går

DSR over i hvilemodus. DSR forblir aktivert,
men bremser ikke automatisk.
R Kjører du saktere enn 18 km/t i nedover‐

bakke, aktiverer DSR igjen den forhåndsinn‐
stilte hastigheten.
R Kjører du raskere enn 45 km/t, slås DSR

automatisk av.

Slå DSR av og på

Slå på DSR

Du kan slå på DSR når bilen står stille eller når du
kjører.
# Brems ned eller akselerer bilen til ønsket

hastighet mellom 4 km/t og 18 km/t.
# Trykk øverst på bryteren 1.
# Slipp opp bremse- eller gasspedalen.

Den aktuelle hastigheten er lagret. Når bilen
står stille, lagres hastigheten 4 km/t. DSR
holder den lagrede hastigheten i nedoverbak‐
ker og bremser bilen automatisk.

Stille inn hastigheten
Ved igangkjøring, akselerasjon eller bremsing
med innkoblet DSR, lagres den aktuelle hastighe‐
ten når du slipper opp gass- eller bremsepedalen.
Dette er kun tilfelle så lenge du ikke kjører
raskere enn 18 km/t.

# Trykk vippebryteren 2 opp eller ned og hold
den der.
Den lagrede hastigheten økes eller senkes i
trinn på 1 km/t.

Slå av DSR
# Trykk øverst på bryteren 1.

eller
# Akselerere og kjøre fortere enn 45 km/t.

DSR slår seg automatisk av i følgende situasjo‐
ner:

R Du kjører fortere enn 45 km/t.
R Feil på ESP® eller ABS.

Elektronisk nivåregulering

Slik fungerer den elektroniske nivåregulerin‐
gen

& ADVARSEL Klemfare når bilen senkes

Når bilen senkes, kan legemsdeler komme i
klem mellom karosseriet og dekkene eller
under bilen.
# Når bilen senkes, må du passe på at

ingen personer befinner seg i umiddel‐
bar nærhet av hjulkassene eller under
bilen.
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& ADVARSEL Fare for personskader der‐
som jekken velter

Hvis du parkerer en bil med luftfjæring, kan
luftfjæringen forbli aktiv i opptil en time, selv
om tenningen er slått av. Jekker du da opp
bilen med jekken, vil luftfjæringen forsøke å
justere bilens nivå.

Jekken kan velte.
# Trykk på serviceknappen på luftfjærin‐

gens fjernbetjening før du hever bilen.
Det forhindrer automatisk etterjustering
av bilens nivå samt manuell heving eller
senking.

& ADVARSEL Ulykkesfare når chassisram‐
men er senket eller hevet

Ved kjøring med senket eller hevet chassis‐
ramme kan bremsekarakteristikken og kjø‐
reegenskapene påvirkes. Ved hevet chassis‐
ramme kan dessuten den tillatte kjøretøyhøy‐
den bli overskredet.
# Juster kjørenivået før du begynner å

kjøre.

& ADVARSEL Ulykkesfare ved feil i ENR

Hvis ENR er defekt, kan kjøretøynivået være
for høyt, for lavt eller asymmetrisk.

Bilens kjøre‑ og bremseegenskaper forandrer
seg i betydelig grad.
# Tilpass kjøremåten til de nye kjørefor‐

holdene og kjør forsiktig.
# Ta hensyn til trafikksituasjonen, og

stans bilen.
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

* MERK Fare for skade på chassiset på
grunn av senket kjøretøynivå

Hvis ENR er defekt eller etterjusteres under
kjøring, kan kjøretøynivået være senket.
# Vær oppmerksom på veiforholdene og

tilstrekkelig bakkeklaring.
# Kjør forsiktig.

Kjøretøynivået avhenger av lastfordelingen og
belastningstilstanden. ENR utligner automatisk
nivået på bakakselen på biler med luftavfjæret
bakaksel. Dermed er bilen alltid i kjørenivå, uav‐
hengig av lasten. Kjøredynamikken opprettholdes

uten begrensninger. Høydeforskjellen mellom de
to sidene av bilen kan være opptil 1 cm .

ENR er motoruavhengig og bare driftsklar så
lenge tenningen er på. Kompressoren til ENR job‐
ber hørbart.

% Hvis kompressoren jobber konstant eller star‐
ter flere ganger i løpet av ett minutt, er ENR
defekt.

ENR kobler mellom manuell og automatisk drift
enten hastighetsavhengig eller avhengig av stillin‐
gen på parkeringsbremsen, alt etter bilens utstyr.

Hvis ENR kobler hastighetsavhengig, er manuell
drift automatisk aktivert når bilen står stille. Du
kan da heve eller senke bilens nivå. Når du deret‐
ter kjører over 10 km/t, deaktiveres den manu‐
elle driften automatisk, og automatikken stiller
inn kjørenivået.

Hvis ENR kobler avhengig av stillingen på parke‐
ringsbremsen, er manuell drift automatisk akti‐
vert når parkeringsbremsen er aktivert. Du kan
da heve eller senke kjøretøynivået for å laste og
losse. Når du løser parkeringsbremsen, er manu‐
ell drift automatisk deaktivert, og automatikken
stiller inn kjørenivået.

Slå av ENR ved arbeid på bilen eller ved hjulskift
(→ Side 124).

Hvis det er feil på ENR eller kjøretøynivået er for
høyt eller for lavt, lyder et akustisk signal.

Bilens kjøre- og styreegenskaper er betydelig for‐
andret. ENR regulerer umiddelbart kjøretøynivået
til normalt nivå. Kjør forsiktig videre til det akusti‐
ske signalet forsvinner. Først da er bilens nivå på
normalt nivå.

Automatikken og ENR kobler seg inn igjen avhen‐
gig av det valgte alternativet for å gjenopprette
kjørenivået:

R ved å deaktivere parkeringsbremsen
R fra en hastighet på 10 km/t

Hvis det er fare for at kompressoren til ENR over‐
opphetes, f.eks. på grunn av rask og gjentatt
heving eller senking, slår ENR seg av (slitasjebe‐
skyttelse). Du kan da heve eller senke kjøretøyni‐
vået igjen etter ca. ett minutt.
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Heve og senke kjøretøynivået

Med fjernbetjeningen

ENR tester seg regelmessig ved innkobling og
under drift. Kontrollampen 1 på fjernbetjenin‐
gen lyser i ca. ett sekund hvis du slår på tennin‐
gen eller ENR med knappen 4.

Det foreligger en feil hvis kontrollampen: 1

R Ikke tennes når tenningen eller ENR slås på.

eller
R Ikke slukker et  sekund senere.

eller
R Deretter tennes på nytt eller blinker.

I tillegg lyder et varselsignal fra fjernbetjeningen i
ca. 30 sekunder. Den registrerte feilen kan bli vist
ved hjelp av kontrollampene (signalisering av feil‐
koder).
# Parker bilen, og la tenningen være på.
# Heve eller senke kjøretøynivået: Hold på

knappen 2 eller 3 til bilen har nådd ønsket
høyde.
Kontrollampen i knappen 2 eller 3 blinker
mens kjøretøynivået endres. Når kontrollam‐
pen i knappen 2 eller 3 lyser, er kjøretøyni‐
vået innstilt.

# Automatisk senking: Trykk lett på knappen
3.
ENR senker bilen automatisk ned til laveste
stilling.

Kontrollampen i knappen 3 blinker mens
kjøretøynivået endres. Når kontrollampen i
knappen 3 lyser, er kjøretøynivået innstilt.

# For å stanse bevegelsen må du trykke lett på
knappen 2.

# Heve eller senke til kjørenivå: Trykk lett på
knapp 2 eller 3.
ENR hever eller senker bilen automatisk til
kjørenivå.

Kontrollampen i knappen 2 eller 3 blinker
mens kjøretøynivået endres. Når kontrollam‐
pen i knappen 2 eller 3 lyser, er kjøretøyni‐
vået innstilt.

# For å stanse bevegelsen må du trykke lett på
den andre knappen.

# Lagre innstilt kjøretøynivå: Still inn ønsket
kjøretøynivå.

# Hold knappen 5 eller 6 inne til du hører et
signal.
Innstilt kjøretøynivå er lagret på knapp 5
eller 6.

# Hente lagret kjøretøynivå: Trykk lett på
knappen 5 eller 6.
ENR hever eller senker bilen automatisk til
lagret kjørenivå.

Kontrollampen i knappen 5 eller 6 blinker
mens kjøretøynivået endres. Når kontrollam‐
pen i knappen 5 eller 6 lyser, er kjøretøyni‐
vået innstilt.

# For å stanse bevegelsen må du trykke lett på
knappen 2 eller 3.

# Slå på automatisk: Kjør raskere enn
10 km/t eller løsne parkeringsbremsen.
ENR regulerer kjøretøynivået automatisk.

# For å stanse bevegelsen må du trykke lett på
knappen 2 eller 3.

Slå ENR av og på
# Slå av ENR: Trykk på knappen 4.

Kontrollampen i knappen 4 lyser.
# Slå på ENR igjen: Trykk en gang til på knap‐

pen 4.
Kontrollampen i knappen 4 slukkes.

Med knappen på betjeningsfeltet
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# Parker bilen, og la tenningen være på.
# Automatisk senking: Trykk nederst på bry‐

teren 2.
ENR senker bilen automatisk ned.

# For å stanse bevegelsen må du trykke lett
øverst på bryteren 1.

# Heve til kjørenivå: Trykk lett øverst på bryte‐
ren 1.
ENR hever automatisk bilen til kjørenivå.

# For å stanse bevegelsen må du trykke lett
nederst på bryteren 2.

# Slå på automatisk: Kjør raskere enn
10 km/t eller løs parkeringsbremsen.
ENR regulerer kjøretøynivået automatisk.

Fylle systemet i nødsituasjoner

Kun for biler med ventiler for ENR nødfylling. Hvis
ENR er defekt og bilen står på skrå, kan du heve
eller senke bilen med en ekstern trykkluftkilde via
nødventiler (dekkventiler). Deretter kan du kjøre
forsiktig med utkoblet ENR til nærmeste god‐
kjente verksted og få feilen reparert.

* MERK Skade ved for høyt trykk!

Hvis trykket i fjærbelgen er for høyt, kan luft‐
ledningssystemet eller fjærbelgen bli skadet.

# Overskrid ikke maks. tillatt driftstrykk
på 600 kPa (6 bar, 87 psi).

# Aktiver parkeringsbremsen.
# Biler med automatgir: Sett giret i stilling j.
# Slå av ENR (→ Side 124).
# Stans motoren og åpne panseret

(→ Side 205).
# Skru ventilhetten av den respektive ventilen.
# Koble til ekstern trykkluftkilde.
# Hev eller senk kjøretøynivået ved å fylle på

eller tappe ut trykkluft helt til du har nådd
kjørenivået og bilen står plant. Vær samtidig
oppmerksom på maks. tillatt driftstrykk på
600 kPa (6 bar, 87 psi).

# Ta av den eksterne trykkluftkilden.
# Skru fast ventilhettene på ventilene.
# Lukk panseret (→ Side 205).
# Kjør forsiktig til nærmeste godkjente verk‐

sted.

Problemer med den elektroniske nivåreguleringen

Problem Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

Du kan ikke heve eller
senke kjøretøynivået når
bilen går på tomgang.

Kompressoren er i ferd med å bli for varm. ENR deaktiveres av slitasje‐
beskyttelsen etter gjentatt heving og senking av bilen.
# Forsøk å stille inn kjøretøynivået manuelt igjen etter ca. ett minutt.

ENR er utkoblet på grunn av underspenning. Batteriet lades eventuelt
ikke lenger.

Veiforholdene og kjørekomforten kan ha blitt dårligere.
# Start motoren.
# Oppsøk et godkjent verksted så raskt som mulig.

Fylle drivstoff

Fylle drivstoff

& ADVARSEL Fare for brann‑ og eksplosjon
på grunn av drivstoff

Drivstoff er lettantennelig.

# Unngå åpen ild, gnistdannelser og røy‐
king.

# Slå av motoren og parkeringsvarmeren
(hvis montert) før du fyller drivstoff.

& ADVARSEL Fare for personskader på
grunn av drivstoff

Drivstoff er giftig og helseskadelig.
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# Pass på at drivstoff ikke kommer i kon‐
takt med hud, øyne og klær, eller svel‐
ges.

# Ikke pust inn drivstoffdamp.
# Oppbevar drivstoff utilgjengelig for barn.
# Hold dører og vinduer stengt når du fyl‐

ler drivstoff.

Hvis du eller andre personer kommer i kon‐
takt med drivstoff, må du ta hensyn til føl‐
gende punkter:
# Skyll straks av drivstoff på huden med

såpe og vann.
# Skyll øynene grundig med rent vann hvis

du har fått drivstoff i øynene. Oppsøk
lege umiddelbart.

# Har du svelget drivstoff, må du oppsøke
lege umiddelbart. Ikke fremkall breknin‐
ger.

# Bytt umiddelbart klær som er fuktet
med drivstoff.

& ADVARSEL Brann- og eksplosjonsfare på
grunn av elektrostatisk opplading

Elektrostatisk opplading kan forårsake gnist‐
dannelse og antenne drivstoffdamper.
# Før du åpner tanklokket eller tar i tappe‐

pistolen, må du berøre det metalliske
karosseriet.
Slik reduserer du en eventuell elektro‐
statisk opplading.

# Gå ikke inn i bilen igjen mens du fyller
drivstoff.
Du kan lade deg opp med statisk elek‐
trisitet igjen.

& ADVARSEL Brannfare på grunn av driv‐
stoffblandingen

Biler med dieselmotor:

Når du blander diesel med bensin, er driv‐
stoffblandingens flammepunkt lavere enn i
ren diesel.

Når motoren går, kan eksosanleggets kompo‐
nenter ubemerket overopphetes.
# Fyll aldri bensin.
# Bland aldri bensin i diesel.

* MERKNAD Ikke fyll bensin på biler med
dieselmotor.

Hvis du har fylt på feil drivstoff:

R Slå ikke på tenningen. Drivstoffet kan
havne i drivstoffsystemet.

Selv små mengder med feil drivstoff kan
skade drivstoffsystemet og motoren.
Reparasjonskostnadene er høye.

# Oppsøk et godkjent verksted.
# Tøm drivstofftanken og drivstofflednin‐

ger fullstendig

* MERKNAD Ikke overfyll drivstofftanken,
da dette kan skade drivstoffsystemet.

# Fyll bare drivstofftanken opp til fyllepi‐
stolen slår seg av automatisk.

* MERKNAD Det kan sprute ut drivstoff
når du fjerner fyllepistolen.

# Fyll bare drivstofftanken opp til fyllepi‐
stolen slår seg av automatisk.

* MERK Skader på grunn av drivstoff på
lakkerte flater

# Drivstoff må ikke søles/helles på lak‐
kerte flater.

+ MILJØINFORMASJON Miljøskader ved
ukyndig håndtering av drivstoff

Ukyndig håndtering av drivstoff utgjør en fare
for mennesker og miljø.
# Drivstoff skal ikke havne i kanalsyste‐

met, i overflatevann eller i bakken.

Forutsetninger 
R Kjøretøyet er låst opp.
R Tilleggsvarmeren er utkoblet.
R Venstre dør foran er åpen.

% Gå ikke inn i bilen igjen under tanking. Det er
fare for elektrostatisk opplading hos deg.

Les informasjonen vedrørende driftsmidler
(→ Side 269).
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1 Tanklokkdeksel
2 Tanklokk

# Åpne tanklokkdekselet 1.
# Vri tanklokkdekselet 2 mot venstre, og ta

det av.

# Lukk alle kjøretøydører, slik at drivstoffdamp
ikke kan trenge inn i kjøretøyet.

# Skyv tappepistolens påfyllingsstuss komplett
inn i påfyllingssjakten, hekt den på plass, og
fyll.

# Fyll drivstofftanken til tappepistolen slår seg
av, og ikke lenger.

# Sett på plass tanklokket 2, og vri det mot
høyre.
En klikkelyd signaliserer at tanklokket er helt
lukket.

# Åpne venstre dør foran.
# Lukk tanklokket 1.

% Kjøretøy med dieselmotor og sperre mot 
bensinfylling: Påfyllingssjakten er konstruert
for fylling på dieselpumper.

% Kjøretøy med dieselmotor: Hvis drivstoff‐
tanken er kjørt helt tom, må det fylles på
minst fem liter diesel.

Problemer med drivstoff og drivstofftank

Problem Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

Kjøretøyet mister driv‐
stoff.

Drivstoffslangen eller drivstofftanken er defekt.
# Aktiver parkeringsbremsen.
# Stans motoren.
# Ta nøkkelen ut av tenningslåsen.

Eller, ved kjøretøy med KEYLESS-START:
# Åpne førerdøren.

Kjøretøyets elektroniske system er i stilling g. Det tilsvarer "Nøkkel
tatt ut".

# Start ikke under noen omstendigheter motoren på nytt!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

Motoren starter ikke. Drivstofftanken på et kjøretøy med dieselmotor er kjørt helt tom.
# Fyll kjøretøyet med minst fem liter diesel.
# Slå på tenningen i ca. ti sekunder.
# Start motoren i maksimalt ti sekunder uavbrutt, helt til den går jevnt.

Hvis motoren ikke starter:
# Slå på tenningen på nytt i ca. ti sekunder.
# Start motoren på nytt i maksimalt ti sekunder uavbrutt, helt til den

går jevnt.

Hvis motoren ikke starter på nytt etter tre forsøk:
# Ta kontakt med et godkjent verksted.
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AdBlue®

Informasjon vedrørende AdBlue®

* MERKNAD Hvis AdBlue®-beholderen
åpnes, kan det komme ut ammoniakk‐
damp i små mengder.

# Fyll AdBlue®-beholderen kun i rom med
god lufting.

# Pass på at AdBlue® ikke kommer i kon‐
takt med hud, øyne eller klær.

# Hold barn unna AdBlue®.

* MERKNAD Ikke svelg AdBlue®.

Hvis AdBlue® svelges:
# Skyll munnen omgående og grundig.
# Drikk masse vann.
# Oppsøk lege umiddelbart.

* MERK Skader på grunn av additiver i
AdBlue® eller fortynnet AdBlue®

AdBlue®-avgassetterbehandling kan skades
på grunn av

R additiver i AdBlue®

R fortynnet AdBlue®

# Bruk kun AdBlue® i henhold til
ISO 22241.

# Ikke tilsett additiver.
# AdBlue® må ikke fortynnes.

* MERK Skader og feil på grunn av for‐
urensninger i AdBlue®

Forurensninger i AdBlue® fører til

R økte utslippsverdier
R skader på katalysatoren
R motorskader
R funksjonsfeil på AdBlue®-avgassetterbe‐

handlingen

# Unngå forurensninger i AdBlue®.

* MERK Etter en stund vil AdBlue®-rester
krystallisere. Fjern alle AdBlue®-rester.

# Områder som har kommet i berøring
med AdBlue® under fylling, må spyles
med vann umiddelbart.

# AdBlue® kan også fjernes med en fuktig
klut og kaldt vann.

# Hvis AdBlue® allerede er krystallisert,
benytter du en svamp og kaldt vann til
rengjøringen.

AdBlue® er en flytende urinstoffløsning for avgas‐
setterbehandling av dieselmotorer. For at avgas‐
setterbehandlingen skal fungere korrekt, må det
kun benyttes AdBlue® i henhold til ISO 22241.

AdBlue® har følgende egenskaper:

R ikke giftig
R uten lukt og farge
R ikke brennbar

AdBlue® tilgjengelighet

R AdBlue® kan fylles på et godkjent verksted,
f.eks. hurtigservice på et Mercedes-Benz ser‐
viceverksted.
R AdBlue® er tilgjengelig via AdBlue®-fyllean‐

legg på et høyt antall bensinstasjoner.
R Som alternativ er AdBlue® tilgjengelig på god‐

kjente verksteder, f.eks. Mercedes-Benz servi‐
ceverksteder, og på et høyt antall bensinsta‐
sjoner i form av AdBlue® etterfyllingskanne
og AdBlue® etterfyllingsflaske.

% AdBlue® fryser ved en temperatur på rundt
-11 °C. Fra fabrikken er kjøretøyet utstyrt
med et AdBlue® forvarmesystem. Vinterdrift
er dermed også mulig ved temperaturer
under -11 °C. Hvis du fyller på AdBlue® ved
temperaturer under-11 °C, vises ikke
AdBlue® nivået i kombiinstrumentet korrekt.
Hvis AdBlue® er frosset, kjører du i minst
20 minutter og parkerer kjøretøyet deretter i
minst 30 sekunder slik at nivået vises kor‐
rekt. I ekstreme kulde kan det ta betydelig
lenger tid før etterfyllingsmengden registre‐
res. Parker bilen i en varm garasje for å for‐
korte denne tiden.

% Ved etterfyllbare beholdere må du påse at
overgangen til kjøretøyets påfyllingsstuss er
tett slik at dråper ikke dannes.
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Etterfylle AdBlue®

* MERKNAD Motorskader på grunn av
AdBlue® i drivstoffet

# AdBlue® må ikke fylles i drivstofftanken.
# Fyll AdBlue® kun i AdBlue®-beholderen.
# Unngå å overfylle AdBlue®-beholderen.

* MERKNAD Forurensning i kupeen på
grunn av AdBlue®-lekkasje

# Lukk AdBlue®-påfyllingsbeholderen godt
etter fylling.

# Ikke transporter AdBlue®-påfyllingsbe‐
holdere i bilen hele tiden.

Forutsetninger 
R Tenningen er slått av.

Kjøretøy som er registrert som personbil: Føl‐
gende meldinger som vises etter hverandre på
multifunksjonsdisplayet, oppfordrer deg til å fylle
opp AdBlue®-tanken:

R Etterfyll AdBlue Se instruksjonsboken
AdBlue®-tanken er tom inntil reservebehold‐
ningen.
R Etterf. AdBlue Red. ytelse etter XXX km

Du kan bare tilbakelegge den viste streknin‐
gen med bilen. Fyll på AdBlue® så fort som
mulig.
R Etterfyll AdBlue Ytelse redusert: 20 km/h 

Ingen start etter XXX km
Bilens hastighet er begrenset til 20 km/t. Du
kan bare tilbakelegge den viste strekningen
med bilen. Etter dette er det ikke mulig å
starte motoren.
R Etterfyll AdBlue Umulig å starte

Bilen kan ikke lenger startes.

Kjøretøy som er registrert som lastebil: Følgende
meldinger som vises etter hverandre på multi‐
funksjonsdisplayet, oppfordrer deg til å fylle opp
AdBlue®-tanken:

R Etterfyll AdBlue Se instruksjonsboken
AdBlue®-tanken er tom inntil reservebehold‐
ningen.
R Etterfyll AdBlue Ytelse redusert
R Etterfyll AdBlue Etter omstart ytelse redu-

sert: 20km/h

Bilen kan bare kjøres i maksimalt 20 km/t
etter at motoren er startet på nytt.
R Etterfyll AdBlue Ytelse redusert: 20 km/h

Bilen kan bare kjøres i maksimalt 20 km/t.

Åpne et AdBlue®-tanklokk som ikke kan låses

# Åpne motorpanseret.
# Vri AdBlue®-lokket 1 mot venstre og ta det

av.

Åpne et AdBlue®-tanklokk som kan låses
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# Åpne motorpanseret.
# Finn frem verktøyet 4 som du bruker til å

låse opp AdBlue®-tanklokket 1, fra bilverk‐
tøyet.

# Trekk dekselet 3 på AdBlue®-tanklokket 1
opp, vri 90° og slipp det.

# Sett verktøyet 4 inn i hullene 2 i AdBlue®-
tanklokket 1.

# Vri AdBlue®-lokket 1 mot venstre og ta det
av.

Klargjøre AdBlue®-påfyllingskannen

Alternativ 1

Alternativ 2

# Skru opp lokket på AdBlue®-påfyllingskannen
2.

# Skru fast engangsslangen 1 på åpningen til
AdBlue®-påfyllingskannen 2 for hånd.

Etterfylle AdBlue®

Alternativ 1

Alternativ 2

# Skru engangsslangen 2 fast på påfyllings‐
stussen i bilen for hånd.

# Løft og hell på AdBlue®-påfyllingskannen 1.
Påfyllingen stopper når AdBlue®-beholderen
er fylt helt opp.

AdBlue®-påfyllingskannen 2 kan tas av når
den er delvis tømt.

# Skru av engangsslangen 2 og AdBlue®-påfyl‐
lingskannen 1 i motsatt rekkefølge og lukk
dem.

# Slå på tenningen i minst 60 sekunder.
# Start bilen.

% Ikke oppbevar AdBlue®-påfyllingskanner i
bilen over lengre tid.
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AdBlue®-påfyllingsflaske
AdBlue®-påfyllingsflasken må bare skrus på for
hånd. Den kan ellers bli skadet.

AdBlue®-påfyllingsflasken 1 får du kjøpt på en
del bensinstasjoner eller på et Mercedes-Benz
verksted. Etterfyllingsflasker uten gjengelås har
ikke overfyllingsvern. AdBlue® kan renne over.
Mercedes-Benz tilbyr spesielle påfyllingsflasker
med gjengelås. Disse er å få kjøpt på alle
Mercedes-Benz verksted.

# Skru av beskyttelseshetten på AdBlue®-påfyl‐
lingsflasken 1.

# Sett AdBlue®-påfyllingsflasken 1 på påfyl‐
lingsåpningen 2 som vist på bildet, og skru
den fast med klokken for hånd.

# Trykk AdBlue®-flasken 1 mot påfyllingsåp‐
ningen 2.
AdBlue®-tanken fylles. Det kan ta opptil et
minutt.

% Fyllingen stopper når du ikke lenger trykker
ned AdBlue®-påfyllingsflasken. Flasken kan
tas av når den er delvis tømt.

# Slipp AdBlue®-påfyllingsflasken 1.
# Vri AdBlue®-påfyllingsflasken 1 mot venstre,

og ta den av.
# Skru på beskyttelseshetten på AdBlue®-påfyl‐

lingsflasken 1 igjen.

Drivstoffylling med fyllepistolen til en
AdBlue®-drivstoffpumpe
# Skyv fyllepistolen inn i påfyllingsstussen på

bilen, og etterfyll AdBlue®. Pass på at ikke
AdBlue®-tanken overfylles.

# Hvis fyllepistolen automatisk kobler ut, skal
du ikke fortsette fyllingen.
AdBlue®-tanken er helt full.

% Du kan også bruke en AdBlue®-drivstoff‐
pumpe for lastebiler.

Lukke AdBlue®-tanklokket når det ikke kan
låses

# Når du har fylt AdBlue på AdBlue®-tanken, må
du sette AdBlue®-tanklokket 1 på påfyllings‐
stussen og skru det fast mot høyre.

# Skru fast AdBlue®-tanklokket helt til boksta‐
vene på tanklokket er lesbare og står vann‐
rett.
Bare slik er påfyllingsstussen skikkelig lukket.

# Lukk motorpanseret.
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Lukke AdBlue®-tanklokket når det kan låses

# Når du har fylt AdBlue på AdBlue®-tanken, må
du sette AdBlue®-tanklokket 1 på påfyllings‐
stussen og skru det fast mot høyre.

# Fjern verktøyet 4 på AdBlue® tanklokket 1
og legg det i bilverktøyet.

# Dra dekselet 3 på AdBlue®-tanklokket 1
opp, vri det over hullene 2 på AdBlue®-tan‐
klokket 1 og slipp det.

# Vri på AdBlue®-tanklokket 1.
Hvis AdBlue®-tanklokket 1 kan dreies fritt,
er AdBlue®-tanken lukket.

Parkering

Stoppe bilen

& ADVARSEL Brannfare ved varme deler i
eksosanlegget

Hvis brennbare materialer, f.eks. løv, gress
eller grener, kommer i kontakt med varme
deler av eksosanlegget eller eksosstrømmen,
kan de ta fyr.

# Parker bilen på en slik måte at ingen
brennbare materialer kommer i kontakt
med varme bildeler.

# Ikke parker på tørre enger eller på kor‐
nåkre etter at kornhøsten er over.

& ADVARSEL Fare for ulykke ‑og persons‐
kader dersom barn oppholder seg alene i
bilen

Dersom du lar barn sitte alene i bilen, kan de

R åpne dører og dermed sette andre perso‐
ner og trafikanter i fare
R gå ut av bilen og bli påkjørt
R betjene utstyr i bilen og f.eks. komme i

klem

Dessuten kan barna komme i skade for å
sette bilen i bevegelse, f.eks. ved at de:

R løsne parkeringsbremsen
R ta automatgirkassen ut av parkeringsstil‐

ling j eller sette den manuelle girkassen
i tomgangsposisjon
R starte motoren

# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen
når du forlater den.

# La aldri barn og dyr være alene i bilen.
# Oppbevar nøkkelen utilgjengelig for

barn.

* MERK Skader på bilen eller drivlinjen
hvis bilen triller

# Parker alltid bilen i henhold til trafikk‐
reglene.

# Sikre alltid bilen på riktig måte slik at
den ikke triller.

& ADVARSEL Fare for ulykker og persons‐
kader når parkeringsbremsen ikke er på

Dersom du setter fra deg bilen mens den står
i parkeringsstilling j og parkeringsbremsen
ikke er på, kan bilen begynne å trille.

Parkeringsgiret j kan ikke erstatte parke‐
ringsbremsen.

Det er fare for ulykke og personskader!
# Sikre bilen som beskrevet under så den

ikke begynner å trille.
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Ta hensyn til følgende punkter for å sikre at bilen
er korrekt sikret fra å plutselig starte å trille.
# Aktiver parkeringsbremsen.
# Biler med manuell girkasse: Legg inn 1. gir

eller revers.
# Biler med automatgir: Sett bilen i j.
# Ved opp- eller nedoverbakke: Vri forhjulene

mot fortauskanten.
# Ved opp- eller nedoverbakke: Sikre bakak‐

selen med en stoppekloss (→ Side 137).

% Hvis du stopper bilen, kan du fremdeles
betjene sidevinduene i fem minutter til.

Manuell parkeringsbrems

Aktivere eller deaktivere håndbrekket manu‐
elt

& ADVARSEL Fare for skrens og ulykker
ved bremsing med parkeringsbremsen

Hvis du må bremse ned bilen med parkerings‐
bremsen, er bremselengden betydelig lengre
og hjulene kan blokkeres. Det er økt fare for
skrens og ulykker.
# Brems bare bilen med parkeringsbrem‐

sen hvis driftsbremsen svikter.
# Ikke dra for hardt i parkeringsbremsen.
# Hvis hjulene blokkeres, må du straks

løsne parkeringsbremsen til hjulene
roterer igjen.

& ADVARSEL Det er fare for brann og ulyk‐
ker når parkeringsbremsen er aktivert

Hvis parkeringsbremsen ikke deaktiveres helt
under kjøring, kan følgende situasjoner opp‐
stå:

R Parkeringsbremsen kan overopphetes og
forårsake brann.
R Parkeringsbremsen kan miste holdefunk‐

sjonen.

# Løsne parkeringsbremsen helt før du
begynner å kjøre.

Dersom du bremser bilen med parkeringsbrem‐
sen, tennes ikke bremselysene.

Parkeringsbremsen må bare benyttes når bilen
står stille.
# Trekke til parkeringsbremsen: Trekk opp

håndbrekket 1 til det siste hakket du kan nå.
Når motoren går, tennes kontrollampen !
i instrumentdisplayet. Når bilen kjører, høres
et varselsignal.

% På biler med foldbart håndbrekk kan du
etterpå trykke det ned 1 til anslag.

# Løsne parkeringsbremsen: På biler med
foldbart håndbrekk må du først trekke det
opp 1 så langt det går.

# Trekk litt i håndbrekket 1, og trykk deretter
på løseknappen 2.

# Trykk ned håndbrekket 1 så langt det går.
Den røde kontrollampen ! i instrumentdi‐
splayet slukkes.

Senke eller trekke opp håndbrekket (bare
biler med foldbart håndbrekk)

Forutsetninger 
R Håndbrekket er aktivert.

# Senke håndbrekket: Trykk ned håndbrekket
så langt det går.

# Trekke opp håndbrekket : Trekk opp hånd‐
brekket så langt det går.
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Gjøre en nødbremsing

Hvis driftsbremsen ikke fungerer, kan du i unn‐
takstilfeller foreta en nødbremsing med parke‐
ringsbremsen.
# Nødbremsing: Hold løseknappen 2 inntryk‐

ket, og trekk forsiktig i bremsespaken 1.

Elektrisk parkeringsbrems

Informasjon om den elektriske parkerings‐
bremsen

& ADVARSEL Fare for ulykke ‑og persons‐
kader dersom barn oppholder seg alene i
bilen

Lar du barn være alene i bilen, kan de sette
bilen i bevegelse ved at de f.eks.:

R løsne parkeringsbremsen
R ta automatgirkassen ut av parkeringsstil‐

ling j eller sette den manuelle girkassen
i tomgangsposisjon
R starte motoren

De kan dessuten betjene bilens utstyr og
klemme seg.
# La aldri barn være alene i bilen.
# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen

når du forlater den.

For at de automatiske funksjonene skal fungere
feilfritt, må føreren ha en korrekt sittestilling
(→ Side 57).

Den elektriske parkeringsbremsens funksjon er
avhengig av el-systemspenningen. Hvis el-
systemspenningen er lav, eller hvis det foreligger
en feil i systemet, kan den elektriske parkerings‐

bremsen eventuelt ikke aktiveres og den gule
kontrollampen ! tennes.

I slike tilfeller:

R Stans bilen på et jevnt underlag, og sikre den
mot å trille.
R Biler med automatgir: Sett giret i stilling j.

R Biler med manuell girkasse: Velg 1. gir.

% Først når det røde kontrollampen ! lyser
permanent, er den elektriske parkerings‐
bremsen faktisk aktivert.

En aktivert parkeringsbrems kan eventuelt ikke
deaktiveres hvis el-systemspenningen er lav, eller
hvis det er feil i systemet. Kontakt et kvalifisert
fagverksted. Med jevne mellomrom utfører den
elektriske parkeringsbremsen en funksjonskon‐
troll mens motoren er av. Lydene som oppstår, er
normale.

Aktivere den elektriske parkeringsbremsen
automatisk
Biler med automatgir:

Den elektriske parkeringsbremsen aktiveres auto‐
matisk når giret står i stilling j og

R Motoren er slått av

eller
R Føreren hever seg fra førersetet

eller
R beltelåsen åpnes

For å hindre at den elektriske parkeringsbremsen
aktiveres automatisk kan du trekke i bryteren 1.

Den elektriske parkeringsbremsen aktiveres også
automatisk når den aktive avstandsassistenten
DISTRONIC har stanset bilen.
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I tillegg må minst én av følgende betingelser være
oppfylt:

R Motoren er slått av.
R Føreren sitter ikke på førersetet.
R Beltelåsen åpnes.
R Det oppstår en systemfeil.
R Strømforsyningen er ikke tilstrekkelig.
R Bilen står stille over lengre tid.

Den røde kontrollampen ! i instrumentdi‐
splayet tennes. Først når det røde kontrollam‐
pen ! lyser permanent, er den elektriske par‐
keringsbremsen faktisk aktivert.

Når motoren stanses av ECO start-stopp-funksjo‐
nen, blir den elektriske parkeringsbremsen ikke
aktivert automatisk.
Biler med manuell girkasse:

Den elektriske parkeringsbremsen aktiveres auto‐
matisk når

R Motoren er slått av

eller
R Føreren hever seg fra førersetet

eller
R beltelåsen åpnes

For å hindre at den elektriske parkeringsbremsen
aktiveres automatisk kan du trekke i bryteren 1.

Når motoren stanses av ECO start-stopp-funksjo‐
nen, blir den elektriske parkeringsbremsen ikke
aktivert automatisk.

Deaktivere den elektriske parkeringsbremsen
automatisk
Biler med automatgir: 

Den elektriske parkeringsbremsen deaktiveres
når alle disse betingelsene er oppfylt:

R Føreren sitter i førersetet.
R Føreren har på seg sikkerhetsbelte.
R Motoren går.
R Giret står i stilling h eller k og du gir gass.

eller

Du girer fra girstilling j til h eller k. I
bratte oppoverbakker må du også gi gass.
R Når giret står i stilling k, må bakdørene

være lukket.

Biler med manuell girkasse:

Den elektriske parkeringsbremsen deaktiveres
når alle disse betingelsene er oppfylt:

R Føreren sitter i førersetet.
R Føreren har på seg sikkerhetsbelte.
R Motoren går.
R Et gir er lagt inn.
R Du slipper clutchpedalen og gir gass samtidig.
R Når giret står i revers, må bakdørene være

lukket.

Aktivere eller deaktivere den elektriske par‐
keringsbremsen manuelt

& ADVARSEL Fare for ulykke ‑og persons‐
kader dersom barn oppholder seg alene i
bilen

Lar du barn være alene i bilen, kan de sette
bilen i bevegelse ved at de f.eks.:

R løsne parkeringsbremsen
R ta automatgirkassen ut av parkeringsstil‐

ling j eller sette den manuelle girkassen
i tomgangsposisjon
R starte motoren

De kan dessuten betjene bilens utstyr og
klemme seg.
# La aldri barn være alene i bilen.
# Ta alltid med deg nøkkelen og lås bilen

når du forlater den.
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# Aktivere: Trykk på bryteren 1.
Den røde kontrollampen ! i instrumentdi‐
splayet tennes når den elektriske parkerings‐
bremsen er aktivert. Først når det røde kon‐
trollampen ! lyser permanent, er den
elektriske parkeringsbremsen faktisk aktivert.

Du kan også aktivere parkeringsbremsen når
tenningen er slått av.

# Deaktivere: Dra i bryteren 1.
Den røde kontrollampen ! i instrumentdi‐
splayet slukkes.

Du kan ikke deaktivere den elektriske parke‐
ringsbremsen før tenningen er slått på med
start-stopp-knappen.

Gjøre en nødbremsing

I nødsituasjoner kan bilen også bremses under
kjøring med den elektriske parkeringsbremsen.

# Trykk på bryteren 1 til den elektriske parke‐
ringsbremsen under kjøring.
Bilen bremses så lenge du holder inne bryte‐
ren 1 for den elektriske parkeringsbremsen.

Bilen bremses kraftigere jo lenger du holder
inne bryteren 1 til den elektriske parkerings‐
bremsen.

Når du bremser,

R hører du et varselsignal
R vises displaymeldingen "løsne parkerings‐

bremsen"
R blinker den røde kontrollampen ! i instru‐

mentdisplayet

Når du har bremset bilen ned til den står stille,
blir den elektriske parkeringsbremsen aktivert.

Langtidsparkering

Langtidsparkere bilen i mer enn fire uker
# Alternativ 1: Koble batteriet til en ladeenhet.
# Alternativ 2: Koble fra bilens startbatteri.
# Alternativ 3: Slå av strømtilførselen med

hovedstrømbryteren og koble fra bilens til‐
leggsbatteri.

# Alternativ 4: Avbryt strømtilførselen ved å
aktivere hvilemodus (→ Side 136).

Uten tiltak for å opprettholde batteriladningen må
batteriets ladetilstand kontrolleres hver tredje
uke.
# Batterispenning under 12,2 V: Lad batteriet

for å unngå skade på grunn av dyputlading.

% Ytterligere informasjon finner du hos et kvali‐
fisert fagverksted.

Hvilemodus

Aktivere/deaktivere hvilemodus

Forutsetninger 
R Motoren er slått av.

Kjørecomputer:
, Innstillinger . Bil . Ruhezustand (hvile‐

modus) 
# Aktivere/deaktivere: Velg Ja eller Nei.
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Bruke underlagskile

Bruk underlagskilen for ekstra sikring av bilen
mot å rulle, for eksempel ved parkering eller
skifte av dekk.
# Ta ut underlagskile: Trekk litt ned festesno‐

ren 1 og ta den ut av holderen 2 .
# Ta ut underlagskile.

% Ved lagring, pass på at underlagskilen er
sikret i holderen med festesnoren 1 .

Kjøresystemer og kjøresikkerhetssystemer

Kjøresystemer og ditt ansvar

Bilen din har kjøresystemer som hjelper deg
under kjøring, parkering og manøvrering. Kjøresy‐
stemene er ment som hjelpemidler og fratar deg
ikke ansvaret ditt. Følg hele tiden med på trafik‐
ken, og grip inn hvis nødvendig. Ta hensyn til
grensene for sikker bruk.

Slik fungerer sensorene

Noen kjøre- og kjøresikkerhetssystemer overvå‐
ker omgivelsene bak eller ved siden av bilen med
sensorer 1 (avhengig av bilens utstyr).

Radarsensorene er integrert bak støtfangerne
og/eller bak radiatorgrillen avhengig av bilens
utstyr. Hold disse delene fri for skitt, is eller snø‐
slaps (→ Side 214). Sensorene må ikke tildekkes,
f.eks. av sykkelstativ, overhengende last eller kli‐
stremerker. Etter et sammenstøt som fører til
mulige skader (som kanskje ikke er synlige) på
støtfangere eller radiatordekselet, må radarsen‐
sorenes funksjon kontrolleres på et godkjent
verksted.

Slik fungerer kjøre- og kjøresikkerhetssyste‐
mene

I dette avsnittet finner du informasjon om føl‐
gende kjøresystemer og kjøresikkerhetssystemer:

R ABS (blokkeringsfrie bremser) (→ Side 138)
R ASR (antispinnregulering) (→ Side 138)
R BAS (bremseassistentsystem) (→ Side 138)
R ESP® (elektronisk stabilitetsprogram)

(→ Side 138)
R EBD (Electronic Brakeforce Distribution)

(→ Side 140)
R Aktiv bremseassistent (→ Side 140)
R Adaptivt bremselys (→ Side 142)
R TEMPOMAT (→ Side 142) og fartsbegrenser

(→ Side 143)
R Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

(→ Side 145)
R Bakkestarthjelp
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R HOLD-funksjon (→ Side 147)
R Parkeringsassistent PARKTRONIC

(→ Side 147)
R Ryggekamera (→ Side 148)
R 360°-kamera (→ Side 151)
R ATTENTION ASSIST (→ Side 153)
R Trafikkskiltassistent (→ Side 154)
R Blindsoneassistent (→ Side 155)
R Aktiv kjørefeltassistent (→ Side 158)

Slik fungerer ABS (blokkeringsfrie bremser)

Ta hensyn til viktige sikkerhetsinformasjon om
kjøresikkerhetssystemene.

ABS regulerer bremsetrykket i kritiske situasjo‐
ner:

R Under bremsing, f.eks. ved full oppbremsing
eller hvis dekkene har dårlig veigrep, forhin‐
dres det at hjulene blokkeres.
R Ved bremsing sikres muligheten til å styre

bilen, innenfor rammen av det som er fysisk
mulig.
R ABS fungerer fra en hastighet på ca. 5 km/t.

På glatt veibane kobles ABS inn allerede når
du så vidt bremser.

Systemgrenser
ABS-systemet kan være påvirket eller uten funk‐
sjon dersom det foreligger en feil og den gule var‐
sellampen ABS ! i instrumentdisplayet lyser
konstant etter at motoren er startet.

Når ABS kobles inn, merker du en pulsering i
bremsepedalen. Den pulserende bremsepedalen
kan være en indikasjon på farlige veiforhold og
viser at du bør kjøre spesielt forsiktig og forut‐
seende.

Når ABS kobles inn: Fortsett å trå kraftig på
bremsepedalen til bremsesituasjonen er over.

Fullbremsing: Trå med full kraft på bremsepeda‐
len.

Slik fungerer BAS (bremseassistentsystem)

& ADVARSEL Fare for ulykker på grunn av
feil i BAS (bremseassistentsystemet)

Dersom det er feil på BAS, kan bremseleng‐
den forlenges ved nødbremsing.

# Trå med full kraft på bremsepedalen ved
nødbremsing. Samtidig forhindrer ABS
at hjulene blokkeres.

BAS støtter deg under en nødbremsing med
ekstra bremsekraft.

Trår du hurtig på bremsepedalen, aktiveres BAS:

R BAS øker automatisk bremsetrykket i brem‐
sen.
R BAS kan forkorte bremselengden.
R ABS forhindrer at hjulene blokkeres.

Når du slipper opp bremsepedalen, fungerer
bremsen normalt igjen. BAS deaktiveres.

Slik fungerer ASR (antispinnregulering)

ASR er ikke i stand til å redusere ulykkesfaren
hvis igangkjøring og akselerasjon ikke er tilpasset
forholdene, og systemet kan heller ikke eliminere
fysiske grenser. ASR er bare et hjelpemiddel. Til‐
pass alltid kjørestilen etter føre og veiforhold.

Når du kobler firehjulsdriften inn eller ut på biler
med innkoblbar firehjulsdrift, kobles ASR ut mens
dette pågår.

Biler uten rattknapper: Hvis ASR er defekt, lyser
kontrollampen ÷ mens motoren går, og moto‐
reffekten kan være redusert (→ Side 22).

ASR forbedrer trekkevnen permanent, det vil si
kraftoverføringen mellom dekkene og veibanen
og dermed også bilens kjørestabilitet. ASR brem‐
ser drivhjulene enkeltvis og begrenser motorens
dreiemoment hvis drivhjulene spinner. Dermed
gir ASR deg betydelig støtte ved igangkjøring og
akselerasjon, spesielt på våt eller glatt veibane.

Hvis gripeevnen ikke er tilstrekkelig, kan du ikke
kjøre problemfritt selv med ASR. En avgjørende
rolle spiller også dekkene og bilens totalvekt
samt stigningen på veibanen.

Når ASR regulerer, blinker varsellampen ÷ i
instrumentdisplayet.

Slik fungerer ESP® (elektronisk stabilitetspro‐
gram)

& ADVARSEL Fare for skrens på grunn av
feil på ESP®

Hvis ESP® er defekt, foretar ESP® ingen stabi‐
lisering av bilen. I tillegg er flere kjøresikker‐
hetssystemer utkoblet.
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# Kjør forsiktig videre.
# Få ESP® kontrollert ved et godkjent

verksted.

& ADVARSEL Fare for skrens når ESP® er
slått av

Hvis du slår av ESP®, vil ikke ESP® stabilisere
bilen.
# ESP® må kun slås av hvis situasjonene

som er beskrevet under, foreligger.

Ikke kjør bilen på en bremsebenk (f.eks. for
effektkontroll). Informer deg på et godkjent verk‐
sted før du kjører bilen din på en bremsebenk.

Når du kobler firehjulsdriften inn eller ut på biler
med innkoblbar firehjulsdrift, kobles ESP® ut
mens dette pågår.

Hvis det er feil på ESP® eller den er utkoblet,
lyser varsellampen ÷ når motoren går, og
motoreffekten kan være redusert (→ Side 22).

% Bruk alltid hjul med anbefalt dekkdimensjon.
Bare slik kan ESP® fungere korrekt.

Slå ESP® (elektronisk stabilitetsprogram) av
og på

Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Rask til-

gang . ESP 

% ESP® kan bare slås av og på via rask tilgang
hvis minst en tilleggsfunksjon er tilgjengelig i
rask tilgang. Ellers finner du ESP® i menyen
Assistanse.

# Velg ESP.
Du får et spørsmål.

# Velg På eller å Av .

Hvis varsellampen ESP® OFF å lyser konstant
i kombiinstrumentet, er ESP® slått av.

Ta hensyn til informasjon om varsellamper og
displaymeldinger som kan vises på kombiinstru‐
mentet.

Slik fungerer ESP®-sidevindassistenten

Sidevindassistenten fungerer ikke hvis ESP® er
slått av eller koblet ut på grunn av en feil.

Sidevindassistenten reagerer ikke på

R Kraftige rystelser, f.eks. fra humper og slag‐
hull.
R Dårlig veigrep, f.eks. snø og is eller vannpla‐

ning.
R Raske og store bevegelser på rattet.

Så snart kjøresituasjonen har normalisert seg, er
sidevindassistenten funksjonsklar igjen.

Sidevindassistenten registrerer sterke kast fra
siden som kan forstyrre bilens stø kurs rett frem.
Sidevindassistenten griper inn avhengig av side‐
vindens retning og styrke.

Stabiliserende bremseinngrep hjelper deg med å
holde stø kurs.

Når du tydelig merker at sidevindassistenten gri‐
per inn, vises en informasjon i kombiinstrumen‐
tet.

Sidevindassistenten aktiveres fra og med en
hastighet på 80 km/t ved kjøring rett frem og i
svake svinger.

Slik fungerer ESP® tilhengerstabilisering

& ADVARSEL Fare for ulykke ved dårlige
vei- og føreforhold

Ved dårlige vei- og føreforhold kan ikke tilhen‐
gerstabiliseringen forhindre at bilen med til‐
henger slingrer. Tilhengere med høyt tyngde‐
punkt kan velte før det registreres av ESP®.
# Tilpass alltid kjøremåten til aktuelle vei-

og føreforhold.

ESP® tilhengerstabilisering avverger kritiske kjø‐
retilstander i god tid og hjelper deg ved kjøring
med tilhenger. Tilhengerstabiliseringen er en del
av ESP®.

Når sensorene eller beregningsfunksjonen regi‐
strerer pendelsvingninger på tilhengeren, brem‐
ser først ESP® tilhengerstabilisering hjulene på
bilen målrettet hver for seg. På denne måten mot‐
virkes pendelsvingningene. Når pendelsvingnin‐
gene stanser, bremses bilen ned for å stabilisere
tilhengeren til bilen, og bilens motoreffekt
begrenses hvis nødvendig.

Hvis bilen og tilhengeren begynner å slingre, kan
de bare stabiliseres med bremsene. ESP® tilhen‐
gerstabilisering hjelper deg i denne situasjonen
med å stabilisere bilen og tilhengeren.

ESP®-tilhengerstabilisering er aktiv fra en hastig‐
het på ca. 65 km/t.
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Dersom ESP® er frakoblet på grunn av en feil,
fungerer ikke tilhengerstabiliseringen.

Slik fungerer EBD (elektronisk bremsekraft‐
fordeling)

EBD har følgende egenskaper:

R Overvåking og regulering av bremsetrykket på
bakhjulene.
R Forbedring av kjørestabiliteten ved bremsing,

særlig i svinger

Slik fungerer den aktive bremseassistenten

Den aktive bremseassistenten består av:

R Avstandsvarselfunksjon
R Autonom bremsefunksjon
R Situasjonsavhengig bremsestøtte

Den aktive bremseassistenten kan hjelpe deg
med å redusere faren for kollisjon med kjøretøy
eller fotgjengere eller med å redusere følgene av
en slik kollisjon.

Når den aktive bremseassistenten registrerer kol‐
lisjonsfare, varsler den optisk og akustisk.

Dersom du ikke reagerer på den optiske eller aku‐
stiske varslingen, kan systemet aktivere en auto‐
nom bremsing i kritiske situasjoner.

Ved kryssende fotgjengere og syklister: I ekstra
kritiske situasjoner kan den aktive bremseassi‐
stenten innlede en autonom bremsing direkte. I
en slik situasjon aktiveres den optiske og akusti‐
ske varslingen samtidig med bremsingen.

Hvis du selv bremser i en kritisk situasjon eller
bruker bremsen under den autonome bremsin‐
gen, får du hjelp av den situasjonsavhengige
bremsestøtten. Bremsetrykket øker helt til full
nedbremsing hvis nødvendig. Den situasjonsav‐
hengige bremsestøtten finner bare sted når du
trår kraftig på bremsepedalen og forblir ellers i
den autonome bremsekjeden.

& ADVARSEL Ulykkesfare når den aktive
bremseassistenten ikke registrerer situa‐
sjonen

I komplekse trafikksituasjoner kan den aktive
bremseassistenten ikke alltid registrere
objekter entydig.

I komplekse trafikksituasjoner kan bremseas‐
sistenten avhengig av systemet aktiveres uten
grunn eller ikke aktiveres. I dette tilfellet, og
ved feil på den aktive bremseassistenten, er
bremseanlegget fortsatt tilgjengelig med full
bremsestøtte og BAS.
# Du må alltid være oppmerksom på tra‐

fikksituasjonen og ikke stole blindt på
den aktive bremseassistenten. Den
aktive bremseassistenten er bare et
hjelpemiddel. Det er føreren som har
ansvaret for sikkerhetsavstand, hastig‐
het og bremsing i rett tid.

# Vær klar for å bremse og om nødvendig
svinge unna.

Ta også hensyn til systemgrensene til den aktive
bremseassistenten.

De enkelte delfunksjonene er tilgjengelige i
følgende hastighetsområder:
Avstandsvarselfunksjon

Avstandsvarselfunksjonen advarer deg fra en
hastighet

R på ca. 30 km/t dersom avstanden til forank‐
jørende kjøretøy har vært for liten for den
kjørte hastigheten i flere sekunder.

Varsellampen for avstandsvarsel i kombiin‐
strumentet · tennes.
R på ca. 7 km/t dersom du kjører for nær et

forankjørende kjøretøy eller en fotgjenger.

Du vil høre et akustisk intervallsignal, og var‐
sellampen for avstandsvarsel · i kombiin‐
strumentet tennes.

Brems umiddelbart eller sving unna hindringen
dersom det kan gjøres uten fare og trafikksitua‐
sjonen tillater det.
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Avstandsvarselfunksjonen kan hjelpe deg i følgende situasjoner med akustisk intervallsignal og
varsellampe:

Forankjørende
kjøretøy

Stillestående
kjøretøy

Kryssende kjøre‐
tøy

Kryssende fot‐
gjengere/sykli‐
ster

Stillestående
fotgjengere

inntil ca.
250 km/t

inntil ca.
200 km/t

ingen reaksjon inntil ca. 60 km/t ingen reaksjon

Autonom bremsefunksjon
Den autonome bremsefunksjonen kan gripe inn fra en kjørehastighet på ca. 7 km/t i følgende
situasjoner:

Forankjørende
kjøretøy

Stillestående
kjøretøy

Kryssende kjøre‐
tøy

Kryssende fot‐
gjengere/sykli‐
ster

Stillestående
fotgjengere

inntil ca.
250 km/t

inntil ca.
200 km/t

ingen reaksjon inntil ca. 60 km/t ingen reaksjon

Situasjonsavhengig bremsestøtte
Den situasjonsavhengige bremsestøtten kan gripe inn fra en kjørehastighet på ca. 7 km/t i føl‐
gende situasjoner:

Forankjørende
kjøretøy

Stillestående
kjøretøy

Kryssende kjøre‐
tøy

Kryssende fot‐
gjengere/sykli‐
ster

Stillestående
fotgjengere

inntil ca.
250 km/t

inntil ca. 80 km/t ingen reaksjon inntil ca. 60 km/t ingen reaksjon

Avbryte et bremseinngrep fra den aktive
bremseassistenten

Et bremseinngrep fra den aktive bremseassisten‐
ten kan du avbryte når som helst

R ved å trå gasspedalen helt ned eller bruke
kickdown
R ved å slippe bremsepedalen (kun under situa‐

sjonsavhengig bremsestøtte)

Når én av følgende betingelser er oppfylt, kan den
aktive bremseassistenten avslutte bremseinngre‐
pet:

R Du viker unna en hindring ved å styre.
R Kollisjonsfaren er over.
R Det registreres ikke lenger noen hindring

foran bilen.

Systemgrenser

I følgende situasjoner kan systemet påvirkes eller
slutte å fungere:

R Ved snø, regn, tåke eller kraftig vannsprut
R Hvis sensorene er skitne, dugger, er skadet

eller tildekket
R Hvis sensorene forstyrres av andre radarkil‐

der, f.eks. ved sterk radarrefleksjon i parke‐
ringshus.
R Trykktap i et dekk eller et defekt dekk er regi‐

strert og vises
R Etter at du har slått på tenningen eller etter at

du har begynt å kjøre, tar det noen sekunder
før hele systemeffekten står til rådighet

Systemet reagerer muligens ikke korrekt i føl‐
gende situasjoner:

R I komplekse trafikksituasjoner kan objekter
ikke alltid registreres entydig.
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R Fotgjengere eller kjøretøy beveger seg hurtig
inn i sensorenes registreringsområde.
R Fotgjengere er skjult bak andre objekter.
R I krappe svinger.

Stille inn aktiv bremseassistent

Forutsetninger 
R Tenningen er slått på.

Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Assi-

stanse . Aktiv bremseassistent 
Følgende innstillinger er tilgjengelige:

R Tidlig
R Medium
R Sent

# Velg en innstilling.

Hver gang du starter bilen, velges innstillingen
Medium automatisk.

Slå av den aktive bremseassistenten

% Vi anbefaler alltid å ha den aktive bremseas‐
sistenten innkoblet.

# Velg Av.
Avstandsvarselfunksjonen og den autonome
bremsefunksjonen kobles ut.

% Når den aktive bremseassistenten er slått av,
vises symbolet æ i statusområdet på mul‐
tifunksjonsdisplayet.

Slik fungerer det adaptive bremselyset

Det adaptive bremselyset varsler etterfølgende
trafikanter under en nødbremsing med:

R Blinkende bremselys
R Innkobling av nødblinkanlegget

Når bilen bremses kraftig ned fra en hastighet
høyere enn 50 km/t, blinker bremselysene hur‐
tig. Dette varsler trafikken bak deg på en tydelig
måte.

Hvis hastigheten var over 70 km/t, da bremsin‐
gen begynte, kobles nødblinkanlegget inn så
snart bilen er stanset. Når bilen kjører videre,
slås nødblinkanlegget automatisk av ved ca.
10 km/t. Du kan også slå av nødblinkanlegget
med knappen for nødblinklys.

TEMPOMAT og fartsbegrenser

Slik fungerer TEMPOMAT
TEMPOMATEN akselererer og bremser bilen auto‐
matisk for å holde hastigheten som ble lagret tid‐
ligere.

Når du for eksempel akselererer for å kjøre forbi
et kjøretøy, slettes ikke den lagrede hastigheten.
Når du tar foten fra gasspedalen etter forbikjørin‐
gen, regulerer TEMPOMAT seg ned til lagret
hastighet igjen.

TEMPOMAT betjenes med tilhørende rattknapper.
Du kan stille inn alle hastigheter over 20 km/t.

TEMPOMAT er ikke i stand til å redusere ulykkes‐
faren hvis kjørestilen ikke er tilpasset til forhol‐
dene, og den kan heller ikke eliminere fysiske
grenser. Den er ikke i stand til å vurdere vei- og
føreforholdene eller trafikksituasjonen. TEMPO‐
MAT er kun et hjelpemiddel. Det er alltid føreren
som har ansvaret for å overholde sikkerhetsav‐
stand og tillatt hastighet, bremse ned i tide og
kjøre innenfor kjørefeltet.

Visninger i multifunksjonsdisplayet
På multifunksjonsdisplayet vises TEMPOMAT-sta‐
tus og lagret hastighet.

Visning i instrumentdisplayet (fargedisplay)
1 TEMPOMAT er valgt
2 Innstilt hastighet er grå: Hastighet er lagret,

TEMPOMAT er deaktivert
3 Innstilt hastighet er grønn: Hastighet er

lagret, TEMPOMAT er aktivert

Systemgrenser
I stigninger kan det hende at TEMPOMAT ikke kan
holde hastigheten. Hvis stigningen flater ut, innre‐
guleres lagret hastighet igjen.

Ved lange og bratte nedoverbakker er det viktig å
gire ned til et lavere gir tidsnok. Det gjelder spesi‐
elt ved kjøring med last. Slik utnytter du moto‐
rens bremsekraft. Du avlaster dermed bremsesy‐
stemet og forhindrer at bremsene overopphetes
og slites før tiden.
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TEMPOMAT skal ikke benyttes i følgende situasjo‐
ner:

R I trafikksituasjoner som krever hyppige
hastighetsendringer, for eksempel ved tett
trafikk, på svingete veier.
R På glatte eller løse veier. Ved akselerering kan

drivhjulene miste grepet, og kjøretøyet kan få
skrens.
R Du kjører med dårlig sikt.

Slik fungerer fartsbegrenseren
Bil med en godkjent totalvekt opp til 3,5 t:
Fartsbegrenseren begrenser bilens hastighet. For
raskt å regulere til lagret hastighet, bremser
fartsbegrenseren automatisk.
Bil med en godkjent totalvekt over 3,5 t:
Fartsbegrenseren begrenser bilens hastighet.

Hastigheten kan du begrense på følgende måter:

R Variabelt: For hastighetsbegrensninger, for
eksempel i tettbygde strøk
R Permanent: For varige hastighetsbegrensnin‐

ger, f.eks. ved bruk av vinterdekk

Du betjener den variable fartsbegrenseren med
de respektive knappene på rattet. Du kan stille
inn alle hastigheter over 20 km/t. Når bilen er
startet, kan du også utføre innstillingen når bilen
står stille.

Hvis du med den variable fartsbegrenseren over‐
skrider den innstilte hastigheten med mer enn
3 km/t, blinker symbolet È  i instrumentdi‐
splayet. Meldingen Fartsbegrenser innstilt hastig-
het overskredet kommer til syne. Blinkingen stop‐
per så snart hastigheten faller under innstilt
hastighet igjen.

Fartsbegrenseren er ikke i stand til å redusere
ulykkesfaren hvis kjørestilen ikke er tilpasset for‐
holdene, og den kan heller ikke eliminere fysiske
grenser. Den er ikke i stand til å vurdere vei- og
føreforholdene eller trafikksituasjonen. Fartsbe‐
grenseren er kun et hjelpemiddel. Det er alltid
føreren som har ansvaret for å overholde sikker‐
hetsavstand og tillatt hastighet, bremse ned i tide
og kjøre innenfor kjørefeltet.

Visninger i multifunksjonsdisplayet
På multifunksjonsdisplayet vises fartsbegrense‐
rens status og den lagrede hastigheten.

Visning i instrumentdisplayet (fargedisplay)
1 Fartsbegrenser er valgt
2 Innstilt hastighet er grå: Hastighet er lagret,

fartsbegrenser er deaktivert
3 Innstilt hastighet er grønn: Hastighet er

lagret, fartsbegrenser er aktivert

Kickdown
Når du trår gasspedalen forbi trykkpunktet (kick‐
down), er den variable fartsbegrenseren ute av
funksjon.

Hvis du med den variable fartsbegrenseren over‐
skrider den innstilte hastigheten med mer enn
3 km/t, blinker symbolet È  på instrumentdi‐
splayet. Meldingen Fartsbegrenser innstilt hastig-
het overskredet kommer til syne.

Når kickdown er avsluttet, aktiveres den variable
fartsbegrenseren i følgende situasjoner igjen:

R Den kjørte hastigheten faller under den
lagrede hastigheten.
R Du henter opp den lagrede hastigheten.
R Du lagrer en ny hastighet.

Betjene TEMPOMAT eller variabel fartsbegren‐
ser

& ADVARSEL Fare for ulykker på grunn av
den lagrede hastigheten

Når du henter opp den lagrede hastigheten og
denne er lavere enn den aktuelle hastigheten,
bremser bilen.
# Ta hensyn til trafikksituasjonen før du

henter opp den lagrede hastigheten.

Forutsetninger 

TEMPOMAT

R TEMPOMAT er nå koblet inn.
R ESP® er slått på, men skal ikke regulere.
R Bilens hastighet er minst 20 km/t.
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Variabel fartsbegrenser

R Bilen er startet.
R Den variable fartsbegrenseren er valgt.

Skifte mellom TEMPOMAT og variabel fartsbe‐
grenser

# Velge TEMPOMAT: Trykk vippebryteren 1
opp.

# Velge variabel fartsbegrenser: Trykk vippe‐
bryteren 1 ned.

% Biler med aktiv avstandsassistent DISTRO‐
NIC: Den variable fartsbegrenseren velges
med en annen knapp (→ Side 146).

Aktivere TEMPOMAT og variabel fartsbegren‐
ser
# Trykk vippebryteren 2 opp (SET+) eller ned

(SET-).
# Ta foten bort fra gasspedalen.

Den gjeldende kjørehastigheten lagres og hol‐
des av bilen (TEMPOMAT) eller begrenses
(variabel fartsbegrenser).

Øke/senke hastigheten
# Trykk vippebryteren 2 opp/ned.

Den lagrede hastigheten økes eller senkes i
trinn på 1 km/t.

eller
# Trykk vippebryteren 2 opp eller ned og hold

den der.
Den lagrede hastigheten økes eller senkes i
trinn på 1 km/t.

eller
# Trykk vippebryteren 2 forbi trykkpunktet.

Den lagrede hastigheten økes eller senkes i
trinn på 10 km/t.

eller
# Trykk vippebryteren 2 forbi trykkpunktet og

hold den der.
Den lagrede hastigheten økes eller senkes i
trinn på 10 km/t.

eller
# Øk hastigheten til ønsket hastighet.
# Trykk vippebryteren 2 opp.

% Biler med manuell girkasse: TEMPOMAT
eller fartsbegrenseren kobles ut ved et svært
lavt motorturtall. Tempomaten slår seg av når
giret står i tomgangsstilling eller clutchpeda‐
len trås inn i mer enn seks sekunder.

Bruke registrert hastighet
Når trafikkskiltassistenten med aktivert TEMPO‐
MAT / variabel fartsbegrenser har registrert et
fartsgrenseskilt og viser det i instrumentdi‐
splayet:
# Trykk vippebryteren 3 opp.

Den tillatte fartsgrensen på trafikkskiltet
lagres og holdes, eller reduseres tilsvarende
av bilen.

Deaktivere TEMPOMAT eller variabel fartsbe‐
grenser
# Trykk vippebryteren 3 (CNCL) ned.

Når TEMPOMAT eller variabel fartsbegrenser er
deaktivert,

R blir den aktuelle hastigheten lagret og holdt
av bilen med vippebryteren 2 (SET+) eller
(SET-).
R blir den sist lagrede hastigheten hentet frem

og holdt av bilen med vippebryteren 3
(RES).

% TEMPOMAT blir deaktivert når du bremser,
slår av ESP® eller ESP® regulerer. Den
variable fartsbegrenseren blir ikke deaktivert.
Når du stanser bilen, slettes den hastigheten
du lagret sist.

Permanent fartsbegrenser
Dersom bilen ikke skal overskride en bestemt
hastighet over lengre tid (f.eks. ved bruk av vin‐
terdekk), kan du stille inn denne hastigheten med
den permanente fartsbegrenseren.

I multimediesystemet kan du begrense hastighe‐
ten til en verdi mellom 120 km/t og 180 km/t
(→ Side 145).

Like før du når den innstilte hastigheten, vises
den i multifunksjonsdisplayet. Hvis du bekrefter
meldingen med %, kommer det ikke opp noen
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visninger før du stanser bilen. Visning kommer
ikke tilbake før etter at du har startet bilen på
nytt.

Selv med kickdown er det ikke mulig å hensette
den permanente fartsbegrenseren i passiv
modus, og kjørehastigheten holder seg under den
lagrede hastigheten.

Stille inn hastighetsbegrensning ved bruk av
vinterdekk
Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Fahrzeug

(Bil) . Hast.grense vinterd. 
# Velg hastighet eller slå av funksjonen.

Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

Slik fungerer den aktive avstandsassistenten
DISTRONIC
Den aktive avstandsassistenten DISTRONIC hol‐
der den innstilte hastigheten når det ikke kjører
andre kjøretøy foran bilen. Dersom den registre‐
rer forankjørende kjøretøy, overholder den den
innstilte avstanden, eventuelt til stillstand. Bilen
akselererer eller bremses avhengig av avstanden
til kjøretøyet foran og den innstilte hastigheten.
Hastighet og avstand stilles inn og lagres på rat‐
tet. Hastigheten kan justeres i området mellom
20 km/t og 160 km/t, eller mellom 20 km/t og
bilens maksimale hastighet.

Flere egenskaper for den aktive avstandsassi‐
stenten DISTRONIC:

R DISTRONIC regulerer dynamisk (liten avstand)
eller drivstoffgjerrig (stor avstand), avhengig
av den forhåndsvalgte avstanden.
R Dynamikken i DISTRONIC reguleringen redu‐

seres, avhengig av den registrerte kjøretøy‐
vekten.
R Bilen akselererer raskt til lagret hastighet når

du slår på retningsviseren for å kjøre over i
forbikjøringsfeltet.

Den aktive avstandsassistenten DISTRONIC er
bare et hjelpemiddel. Det er føreren som har
ansvaret for sikkerhetsavstand, hastighet og
bremsing i rett tid.

Systemgrenser

Systemet kan bl.a.i følgende situasjoner påvirkes
eller være uten funksjon:

R Ved snø, regn, tåke, kraftig vannsprut, blen‐
ding, direkte sollys eller svært skiftende lys‐
forhold.

R I parkeringshus eller i bratte opp- og nedover‐
bakker.
R Radarsensorene er skitne eller tildekket.
R På is og glatt veibane kan drivhjulene miste

veigrepet ved bremsing eller akselerering, og
bilen kan få skrens.
R Stillestående gjenstander blir ikke registrert

hvis de ikke tidligere har blitt registrert som
kjørende.
R I svinger kan det hende at systemet ikke regi‐

strerer eller har problemer med å registrere
et forankjørende kjøretøy. Dermed regulerer
ikke systemet etter et forankjørende kjøretøy,
noe som kan føre til uønskede akselerasjoner.

Den aktive avstandsassistenten DISTRONIC skal
ikke brukes i slike situasjoner.

& ADVARSEL Fare for ulykker på grunn av
akselerasjon eller bremsing fra den
aktive avstandsassistenten DISTRONIC

Den aktive avstandsassistenten DISTRONIC
kan f.eks. akselerere eller bremse i følgende
tilfeller:

R Når igangkjøringen startes av den aktive
avstandsassistenten DISTRONIC.
R Hvis den lagrede hastigheten hentes frem

og den er betydelig høyere eller mindre
enn den aktuelle kjørehastigheten.
R Hvis den aktive avstandsassistenten

DISTRONIC ikke er i stand til å registrere
et forankjørende kjøretøy eller ikke reage‐
rer på relevante objekter.

# Følg alltid med på trafikksituasjonen og
vær klar til å bremse.

# Ta hensyn til trafikksituasjonen før du
henter opp den lagrede hastigheten.

& ADVARSEL Fare for ulykke hvis den
aktive avstandsassistenten DISTRONIC
ikke bremser tilstrekkelig

Den aktive avstandsassistenten DISTRONIC
bremser bilen med inntil 50 % av maks. mulig
bremsing. Dersom denne bremsingen ikke er
tilstrekkelig, vil den aktive avstandsassisten‐
ten DISTRONIC varsle deg optisk og akustisk.
# I disse tilfellene må du justere hastighe‐

ten og holde trygg avstand.
# Du må bremse og/eller styre unna selv.
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& ADVARSEL Fare for ulykke hvis registre‐
ringen til den aktive avstandsassistenten
DISTRONIC er begrenset

Den aktive avstandsassistenten DISTRONIC
reagerer ikke eller reagerer i begrenset grad:

R Ved forskjøvet kjøring eller filskifte
R På fotgjengere, dyr, sykler eller stillestå‐

ende kjøretøy og uventede hindringer
R Situasjoner i trafikken og omgivelsene
R På møtende og kryssende trafikk

I slike situasjoner kan ikke den aktive
avstandsassistenten DISTRONIC varsle deg
eller gripe støttende inn.
# Følg alltid med på trafikksituasjonen og

vær klar til å reagere.

Betjene den aktive avstandsassistenten
DISTRONIC

Forutsetninger 
R Bilen er startet.
R Parkeringsbremsen er løsnet.
R ESP® er slått på og regulerer ikke.
R Giret er i stilling h.
R Fører- og passasjerdøren er lukket.
R Setebruksregistreringen på førersetet har

registrert at føreren er fastspent.
R Kontrollen av radarsensorene er fullført.

Skifte mellom fartsbegrenseren og den aktive
avstandsassistenten DISTRONIC

# Trykk på knappen 1.

Aktivere aktiv avstandsassistent DISTRONIC
eller variabel fartsbegrenser
# Aktivere uten lagret hastighet: Trykk vippe‐

bryteren 3 opp (SET+) eller ned (SET-).
Den aktuelle kjørehastigheten lagres og hol‐
des av bilen (aktiv avstandsassistent DISTRO‐
NIC) eller begrenses (variabel fartsbegren‐
ser).

eller
# Aktivere med lagret hastighet: Trykk vippe‐

bryteren 4 opp (RES).

% Ved å trykke vippebryteren 4 opp to ganger
aktiveres den aktive avstandsassistenten
DISTRONIC eller den variable fartsbegrense‐
ren med den fartsgrensen som vises i kom‐
biinstrumentet.

Overta den viste fartsgrensen ved aktiv
avstandsassistent DISTRONIC eller fartsbe‐
grenser
# Trykk vippebryteren 4 opp (RES).

Den viste fartsgrensen i kombiinstrumentet
lagres som aktuell hastighet. Bilen tilpasser
hastigheten sin (maksimalt opp til lagret
hastighet) til det forankjørende kjøretøyets
hastighet.

Kjøre igang igjen med den aktive avstandsas‐
sistenten DISTRONIC
# Ta foten bort fra bremsepedalen.
# Trykk vippebryteren 4 opp (RES).

eller
# Trå kort og hardt på gasspedalen.

Funksjonene til den aktive avstandsassisten‐
ten DISTRONIC er fortsatt aktive.

Deaktivere den aktive avstandsassistenten
DISTRONIC

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis den aktive
avstandsassistenten DISTRONIC er slått
på når du forlater førersetet

Hvis bilen kun bremses av den aktive
avstandsassistenten DISTRONIC og du forla‐
ter førersetet, kan bilen begynne å trille.
# Slå alltid av den aktive avstandsassi‐

stenten DISTRONIC, og sikre bilen mot å
trille før du forlater førersetet.

# Trykk vippebryteren 4 ned (CNCL).
# Trå på bremsen.
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Øke eller senke hastigheten
# Trykk vippebryteren 3 opp (SET+) eller ned

(SET-).
Den lagrede hastigheten økes eller senkes i
trinn på 1 km/t.

eller
# Trykk vippebryteren 3 opp (SET+) eller ned

(SET-) og hold den der.
Den lagrede hastigheten økes eller senkes i
trinn på 1 km/t.

eller
# Trykk vippebryteren 3 forbi trykkpunktet.

Den lagrede hastigheten økes eller senkes i
trinn på 10 km/t.

eller
# Trykk vippebryteren 3 forbi trykkpunktet og

hold den der.
Den lagrede hastigheten økes eller senkes i
trinn på 10 km/t.

Øke eller redusere ønsket avstand til forank‐
jørende kjøretøy
# Øke ønsket avstand: Trykk vippebryteren 2

ned ( ).
# Redusere ønsket avstand: Trykk vippebryte‐

ren 2 opp ( ).

Informasjon om bakkestarthjelp

Under følgende betingelser støtter bakkestart‐
hjelpen deg i et kort tidsrom når du kjører i gang i
en motbakke:

R Biler med manuell girkasse: Et gir er lagt inn.
R Biler med automatgir: Giret står i stilling h

eller k.
R Parkeringsbremsen er løsnet.

Dermed får du tid til å flytte foten fra bremse- til
gasspedalen uten at bilen straks begynner å trille.

& ADVARSEL Fare for ulykke og skader på
grunn av at bilen ruller

Etter kort tid holder ikke bakkestarthjelpen
bilen lenger, og den kan rulle bort.
# Sett derfor foten raskt fra bremse‑ til

gasspedalen. Du må aldri prøve å gå ut
av bilen når den holdes av bakkestart‐
hjelpen.

HOLD-funksjon

HOLD-funksjon

Forutsetninger

R Setebruksregistreringen på førersetet har
registrert at føreren er fastspent.

Bilen holdes på plass med HOLD-funksjonen uten
at du behøver å trå inn bremsen, f.eks. ved bak‐
kestart. Når du gir gass for å starte, oppheves
bremsevirkningen, og HOLD-funksjonen slås av.

Systemgrenser
R Stigningen skal ikke overstige 30 %.

Parkeringsassistent PARKTRONIC

Slik fungerer parkeringsassistenten PARK‐
TRONIC
Parkeringsassistenten PARKTRONIC er en elek‐
tronisk parkeringshjelp med ultralyd. PARKTRO‐
NIC overvåker området rundt bilen med seks sen‐
sorer i støtfangeren foran og seks sensorer i støt‐
fangeren bak. Parkeringsassistenten PARKTRO‐
NIC informerer deg optisk og akustisk om avstan‐
den mellom bilen og en hindring.

Parkeringsassistenten PARKTRONIC er kun et
hjelpemiddel. Selv om du bruker parkeringsassi‐
stenten, må du fortsatt være oppmerksom på
omgivelsene rundt. Det er alltid du som har
ansvaret for å manøvrere og for å kjøre inn og ut
av parkeringsluker. Kontroller at det ikke opphol‐
der seg personer, dyr eller gjenstander i manøv‐
rerings-/parkeringsområdet.

I standardinnstillingen lyder et intervallsignal fra
og med en avstand på ca. 0,4 m til hindringen.
Fra en avstand på ca. 0,3 m lyder et konstant var‐
selsignal. I multimediesystemet kan du stille inn
at varselsignalene skal starte ved en større
avstand på ca. 1 m (→ Side 148).

Indikator for parkeringsassistenten PARKTRO‐
NIC i multimediesystemet
Hvis visningen til parkeringsassistenten PARK‐
TRONIC i multimediesystemet ikke er aktiv og det
registreres en hindring i kjørebanen, blir det ved
hastigheter opp til ca. 10 km/t vist et pop-up-
vindu av parkeringsassistenten PARKTRONIC i
multimediesystemet.
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Systemgrenser

Parkeringsassistenten PARKTRONIC tar eventuelt
ikke hensyn til følgende hindringer:

R Hindringer som befinner seg under registre‐
ringsområdet, f.eks. personer, dyr eller gjen‐
stander.
R Hindringer som befinner seg over registre‐

ringsområdet, f.eks. utstikkende last, over‐
heng eller lasteramper på lastebiler.

Sensorene må være frie for smuss, snø og is.
Ellers fungerer de ikke korrekt. Rengjør senso‐
rene regelmessig uten å lage riper i dem eller
skade dem.

Biler med tilhenger: Når du har opprettet en
elektrisk kobling mellom bilen og tilhengeren, blir
parkeringsassistenten PARKTRONIC deaktivert
for hekksonen.

Slå parkeringsassistenten PARKTRONIC av og
på

* MERKNAD Ulykkesfare pga. objekter i
nærheten

Parkeringsassistenten PARKTRONIC oppfatter
muligens ikke enkelte objekter i nærområdet.
# Når du parkerer og manøvrerer, må du

være spesielt oppmerksom på objekter
som er under eller over sensorene,
f.eks. blomsterkrukker eller tilhenger‐
drag. Ellers kan du skade bilen og disse
objektene.

Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Rask tilgang 
# Velg PARKTRONIC På.

Alt etter forrige tilstand slås funksjonen på
eller av.

% Parkeringsassistenten PARKTRONIC er auto‐
matisk innkoblet når bilen starter.

Stille inn varseltonene til parkeringsassisten‐
ten PARKTRONIC
Multimediesystem:
, Innstillinger . Assistanse . Kamera og 

parkering . Still inn varseltoner 

Stille inn lydstyrken til varseltonene
# Velg Lydstyrke for varseltoner.
# Still inn en verdi.

Stille inn tonehøyden på varseltonene
# Velg Tonehøyde for varseltoner.

Still inn en verdi.

Bestemme innkoblingstidspunktet for varsel‐
tonene
Du kan bestemme om varseltonene til parkerings‐
assistenten PARKTRONIC allerede skal starte ved
en større avstand til hindringen.
# Velg Tidlig varsling.
# Slå funksjonen av og på.

Slå lydreduksjon av eller på
Du kan bestemme om lydstyrken til en medie‐
kilde i multimediesystemet skal dempes under et
akustisk varsel fra parkeringsassistenten PARK‐
TRONIC.
# Velg Lydreduksjon under varseltoner.
# Slå funksjonen av og på.

Ryggekamera

Slik fungerer ryggekameraet

Hvis du har aktivert funksjonen i multimediesy‐
stemet, vises bildet fra ryggekameraet 1 i multi‐
mediesystemet når du legger inn revers. Dynami‐
ske hjelpelinjer viser hjulsporene som angir den
aktuelle svingen. Slik kan du orientere deg når du
rygger, og styre unna hindringer.

Hvis følgende betingelser er oppfylt, vises også
ryggekamerabildet 1 i multimediesystemet:

R Tenningen er slått på.
R Bilen står ikke i revers.
R De svingbare bakdørene åpnes.
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På denne måten kan området bak bilen overvå‐
kes.

Når de svingbare bakdørene lukkes, slås ryggeka‐
merabildet av etter omtrent ti sekunder.

Ryggekameraet er kun et hjelpemiddel. Det
erstatter ikke din oppmerksomhet mot omgivel‐
sene. Du som fører har alltid ansvaret for trygg
manøvrering og parkering. Kontroller at det ikke
oppholder seg personer, dyr eller gjenstander i
manøvrerings-/parkeringsområdet.

Ryggekameraet kan vise hindringer i feil perspek‐
tiv, feilaktig eller ikke i det hele tatt. Ryggekame‐
raet kan ikke vise alle objekter som er svært nær
eller under støtfangeren bak. Det advarer deg
ikke om kollisjoner, personer eller gjenstander.

Du kan velge mellom følgende visninger:

R Normal visning
R Vidvinkelvisning
R Tilhengervisning

Området bak bilen vises speilvendt — på samme
måte som i bakspeilet.

Systemgrenser

Ryggekameraet har begrenset funksjon eller
ingen funksjon i følgende situasjoner:

R Det regner eller snør kraftig, eller det er tåke.
R Lysforholdene er dårlige, f.eks.om natten.
R Omgivelsene lyses opp med fluoriserende lys

(skjermen kan flimre).
R Temperaturen skifter brått, f.eks. når du om

vinteren kjører inn i en varm garasje.
R Omgivelsestemperaturene er svært høye.
R Kameralinsen er tildekket, skitten eller dug‐

ger. Følg tipsene om rengjøring av ryggeka‐
meraet (→ Side 214)
R Kameraet eller baksiden av bilen er skadet. Få

i så fall kameraet samt dets posisjon og inn‐
stilling kontrollert på et godkjent verksted.

Tilleggsutstyr som er montert bak (f.eks. løfte‐
lem), kan redusere sikten og ryggekameraets
funksjoner.

% Displaykontrasten kan forstyrres av direkte
solskinn eller andre lyskilder. Vær spesielt
oppmerksom i slike tilfeller.

% Få displayet reparert eller skiftet ut hvis kvali‐
teten blir betydelig redusert, f.eks. på grunn
av pikselfeil.

% Gjenstander som ikke er i bakkehøyde, kan
se ut som de er lengre unna enn de virkelig
er, f.eks.
R støtfangeren på et kjøretøy som er par‐

kert bak bilen
R draget på en tilhenger
R kroken på et tilhengerfeste
R bakenden av en lastebil
R en skrå stolpe

Bruk bare kamerabildets hjelpelinjer til orien‐
tering. Kjør ikke nærmere en gjenstand enn
til den nederste horisontale hjelpelinjen.
Ellers kan du skade bilen og/eller gjenstan‐
den.

Biler uten parkeringsassistenten PARKTRO‐
NIC
Følgende kameravisninger er tilgjengelige i multi‐
mediesystemet:

Normal visning
1 Gult hjulspor for hjulene ved aktuell sving

(dynamisk)
2 Gul hjelpelinje, bilens bredde (kjørt flate)

avhengig av aktuell sving (dynamisk)
3 Merking i en avstand på ca. 1,0 m (de sving‐

bare bakdørene kan fortsatt åpnes helt opp.)
4 Rød hjelpelinje ca. 0,3 m fra bilens hekkom‐

råde
5 Røde hjelpelinjer ca. 0,2 m fra bilens hekk‐

område, bilens bredde med sidespeil
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Vidvinkelvisning

Tilhengervisning (hvis tilhengerfeste er mon‐
tert)

1 Gul hjelpelinje, peilehjelp
2 Rød hjelpelinje ca. 0,3 m fra kulen til tilhen‐

gerfestet
3 Kulen på tilhengerfestet

Biler med parkeringsassistenten PARKTRO‐
NIC
Følgende kameravisninger er tilgjengelige i multi‐
mediesystemet:

Normal visning
1 Gult hjulspor for hjulene ved aktuell sving

(dynamisk)
2 Gul hjelpelinje, bilens bredde (kjørt flate)

avhengig av aktuell sving (dynamisk)
3 Merking i en avstand på ca. 1,0 m (de sving‐

bare bakdørene kan fortsatt åpnes helt opp.)
4 Rød hjelpelinje ca. 0,3 m fra bilens hekkom‐

råde

5 Røde hjelpelinjer ca. 0,2 m fra bilens hekk‐
område, bilens bredde med sidespeil

6 Oransje varselindikator for parkeringsassi‐
stenten PARKTRONIC: Hindringer med mid‐
dels avstand (mellom ca. 0,4 m og 0,6 m)

7 Gul varselindikator for parkeringsassistenten
PARKTRONIC: Hindringer med avstand mel‐
lom ca. 0,6 m og 1,0 m

% Hvis avstanden til hindringen er mindre enn
ca. 0,4 m, blir varselmeldingen til parkerings‐
assistenten PARKTRONIC rød.

% Hvis hele systemet svikter, blir de innerste
segmentene i varselindikatoren røde.

Hvis systemet bak svikter, endres visningen
av segmentene som følger:

R Under rygging blir de bakerste segmen‐
tene røde.
R Under kjøring forover skjules de bakerste

segmentene.

Når parkeringsassistenten PARKTRONIC er
utkoblet, vises ikke varselindikatoren.

Vidvinkelvisning

Tilhengervisning (hvis tilhengerfeste er mon‐
tert)

1 Gul hjelpelinje, peilehjelp
2 Rød hjelpelinje ca. 0,3 m fra kulen til tilhen‐

gerfestet
3 Kulen på tilhengerfestet
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360°-kamera

Slik fungerer 360°-kameraet
360°-kameraet er et system som består av fire
kameraer. Kameraene registrerer kjøretøyomgi‐
velsene. Systemet hjelper deg for eksempel ved
parkering eller ved dårlig oversikt i utkjørsler.

360°-kameraet er bare et hjelpemiddel. Det
erstatter ikke din oppmerksomhet mot omgivel‐
sene. Du som fører har alltid ansvaret for trygg
manøvrering og parkering. Kontroller at det ikke
oppholder seg personer, dyr eller gjenstander i
manøvrerings-/parkeringsområdet.

Systemet analyserer bilder fra følgende kame‐
raer:

R Ryggekamera
R Frontkamera
R To sidekameraer i sidespeilene

Visninger til 360°-kameraet
Du kan velge mellom to ulike visninger:

Fugleperspektiv

1 Gult hjulspor for hjulene ved aktuell sving
(dynamisk)

2 Gul hjelpelinje, bilens bredde (kjørt flate)
avhengig av aktuell sving (dynamisk)

3 Merking i en avstand på ca. 1,0 m (de sving‐
bare bakdørene kan fortsatt åpnes helt opp.)

4 Rød hjelpelinje ca. 0,3 m fra bilens hekkom‐
råde

5 Røde hjelpelinjer ca. 0,2 m fra bilens hekk‐
område, bilens bredde med sidespeil

6 Rød varselindikator for parkeringsassistenten
PARKTRONIC: Hindringer med en avstand på
ca. 0,4 m eller mindre

Når parkeringsassistenten PARKTRONIC er funk‐
sjonsklar og ingen objekter blir registrert, blir
segmentene i varselindikatoren grå.

% Hvis hele systemet svikter, blir segmentene i
varselindikatoren røde.

Hvis systemet bak svikter, endres visningen
av segmentene som følger:

R Under rygging blir de bakerste segmen‐
tene røde.
R Under kjøring forover skjules de bakerste

segmentene.

Når parkeringsassistenten PARKTRONIC er
utkoblet, vises ikke varselindikatoren.

Hjelpelinjer

% Hjelpelinjene i displayet for multimediesyste‐
met viser avstanden til bilen din. Avstandene
gjelder bare i veibanehøyde.
Hjelpelinjene i tilhengermodus vises på
høyde med tilhengerfestet.

Tilhengervisning (hvis tilhengerfeste er mon‐
tert)

Tilhengervisning (hvis tilhengerfeste er mon‐
tert)

1 Gul hjelpelinje, peilehjelp
2 Rød hjelpelinje ca. 0,3 m fra kulen til tilhen‐

gerfestet
3 Kulen på tilhengerfestet

Sidevisningen til speilkameraene
I denne visningen kan du se bilflankene.

1 Hjulspor ved aktuell sving
2 Gul varselindikator for parkeringsassistenten

PARKTRONIC: Hindringer med en avstand på
ca. 1,0 m eller mindre
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3 Egen bil i fugleperspektiv
4 Merking av hjulenes kontaktpunkter
5 Hjelpelinje for bilens utvendige mål med

utfelte sidespeil

Reduseres avstanden til hindringen, endrer fargen
på varselindikatoren seg 2.

Systemsvikt
Hvis ikke driftsstatusen er tilgjengelig, viser mul‐
timediesystemet følgende:

Systemgrenser

360°-kameraet fungerer ikke eller kun begrenset
i følgende situasjoner:

R Fordørene er åpne.
R Sidespeilene blir felt inn.
R Det regner eller snør kraftig, eller det er tåke.
R Lysforholdene er dårlige, f.eks.om natten.
R Omgivelsene lyses opp med fluoriserende lys

(skjermen kan flimre).
R Temperaturen skifter brått, f.eks. dersom du

om vinteren kjører inn i en varm garasje.
R Omgivelsestemperaturene er svært høye.
R Kameralinsen er tildekket, skitten eller dug‐

ger.
R Kameraene eller bilkomponentene der kame‐

raene er montert, er skadet. Få i dette tilfellet
et godkjent verksted til å kontrollere kame‐
raet samt posisjon og innstilling.

Bruk ikke 360°-kameraet i disse situasjonene. Du
kan eventuelt skade andre personer eller kolli‐
dere med gjenstander når du kjører inn i parke‐
ringsluken.

For biler med høydejusterbart understell eller
biler med tung last kan det av tekniske årsaker
oppstå en viss unøyaktighet i hjelpelinjene og
unøyaktigheter i visningen av de beregnede bil‐
dene hvis understellet ikke er i standardinnstil‐
ling.

Påmontert tilleggsutstyr (f.eks.løftelem) kan redu‐
sere sikten og funksjonene til kamerasystemet.

% Kontrasten i displayet kan påvirkes av plutse‐
lig innfallende sollys eller lys fra andre lyskil‐
der, f.eks. når du kjører ut av en garasje. Vær
spesielt oppmerksom i slike tilfeller.

% Få displayet reparert eller skiftet ut hvis kvali‐
teten blir betydelig redusert, f.eks. på grunn
av pikselfeil.

Hvis følgende betingelser er oppfylt, vises også
bildet fra 360°-kameraet automatisk i multime‐
diesystemet:

R Tenningen er slått på.
R De svingbare bakdørene åpnes.

På denne måten kan området bak bilen overvå‐
kes.

Når de svingbare bakdørene lukkes, slås ryggeka‐
merabildet av etter omtrent ti sekunder.

Vær oppmerksom på følgende informasjon om
rengjøring av 360°-kameraet (→ Side 214).

Velge visningen til 360°-kameraet

Forutsetninger 
R Funksjonen Autom. ryggekamera

(→ Side 152)er aktivert i multimediesyste‐
met.

# Legg inn revers.
# Velg ønsket visning i multimediesystemet.

Slå automatisk modus for ryggekameraet av
og på
Ryggekameraet er kun et hjelpemiddel. Det
erstatter ikke din oppmerksomhet mot omgivel‐
sene. Det er alltid du som har ansvaret for å
manøvrere og for å kjøre inn og ut av parkerings‐
luker. Forsikre deg om at det ikke befinner seg
blant annet personer, dyr eller gjenstander i vei‐
banen der du har tenkt å kjøre. Hold øye med
omgivelsene og vær klar til å bremse.

Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Fahrzeug

(Bil) . Ryggekamera 
# Slå Autom. ryggekamera på eller av.

Slå manøvreringshjelpen av og på
Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Assi-

stanse . Kamera og parkering 
# Slå Manøvreringsassist. av og på.
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% Når manøvreringshjelpen er innkoblet er føl‐
gende funksjoner aktive:

R Drive Away Assist(→ Side 156)
R Rear Cross Traffic Alert(→ Side 157)

ATTENTION ASSIST

Slik fungerer ATTENTION ASSIST
ATTENTION ASSIST hjelper deg på lange, mono‐
tone strekninger, for eksempel på motorveier og
ved langkjøring. Dersom ATTENTION ASSIST regi‐
strerer typiske tegn på tretthet eller økende
uoppmerksomhet hos føreren, foreslår den en
pause.

ATTENTION ASSIST er kun et hjelpemiddel. Den
kan ikke alltid registrere tretthet eller økende
uoppmerksomhet i tide. Systemet kan ikke
erstatte en uthvilt og oppmerksom fører. Ved
langkjøring bør du legge inn regelmessige pauser
i rett tid, slik at du kan holde deg uthvilt.

Du kan velge mellom to innstillinger:

R Standard: Normal følsomhet for systemet

R Følsom: Økt følsomhet for systemet. Føreren
advares tidligere og oppmerksomhetsnivået
som registreres av systemet, tilpasses.

Registreres tegn på tretthet eller økende uopp‐
merksomhet hos føreren, vises denne advarselen
på instrumentdisplayet: Attention Assist: Pause!.
Du kan kvittere for meldingen og legge inn en
pause ved behov. Dersom du ikke tar en pause og
ATTENTION ASSIST fortsetter å registrere økende
uoppmerksomhet, får du tidligst etter 15 minutter
en ny advarsel.

Visning i instrumentdisplayet (fargedisplay)

I menyen Assistanse i kjørecomputeren kan du
hente opp følgende statusinformasjon for Atten‐
tion Assist:

R Kjøretid siden siste pause.
R Oppmerksomhetsnivået som er registrert av

ATTENTION ASSIST:

- Jo mer komplett sirkelen er, desto høyere
er det registrerte oppmerksomhetsnivået.

- Med avtakende oppmerksomhet tømmer
sirkelen seg i midten av visningen utenfra
og innover.

Visning av instrumentdisplayet (sort/hvitt-
display)

I menyen Assistanse i kjørecomputeren kan du
hente opp følgende statusinformasjon for Atten‐
tion Assist:

R Kjøretid siden siste pause.
R Oppmerksomhetsnivået som er registrert av

ATTENTION ASSIST:
- Jo mer komplett søylen er, desto høyere

er det registrerte oppmerksomhetsnivået.
- Med avtagende oppmerksomhet tømmes

søylen.

Hvis ATTENTION ASSIST ikke kan beregne et opp‐
merksomhetsnivå (Attention Level) og ikke kan
sende ut en advarsel, vises meldingen Attention 
Level.
Hvis en advarsel vises i instrumentdisplayet, tilbyr
multimediesystemet et søk etter rasteplass. Du
kan velge en rasteplass og starte navigasjonen til
denne rasteplassen. Denne funksjonen kan akti‐
veres eller deaktiveres i multimediesystemet.

Når ATTENTION ASSIST er utkoblet, viser assi‐
stansegrafikken symbolet é i instrumentdi‐
splayet mens motoren går. Når motoren startes
på nytt, er ATTENTION ASSIST automatisk innkob‐
let. Den sist lagrede følsomheten forblir lagret.

Systemgrenser
ATTENTION ASSIST er aktiv ved hastigheter mel‐
lom 60 km/t og 200 km/t.

ATTENTION ASSIST har begrenset funksjon i føl‐
gende situasjoner og varsler forsinket eller ikke i
det hele tatt:

R Ved kjøring som varer i mindre enn ca.
30 minutter
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R Ved dårlige veiforhold (store ujevnheter og
hull)
R Ved sterk sidevind
R Ved sportslig kjøring (høy fart i svinger eller

kraftig akselerasjon)
R Hvis klokken er feil innstilt
R I aktive kjøresituasjoner, ved hyppig skifte av

kjørefelt og hastighet

I følgende situasjoner slettes tretthets- og opp‐
merksomhetsevalueringen til ATTENTION ASSIST,
og den starter igjen ved videre kjøring:

R Du stanser motoren.
R Du tar av sikkerhetsbeltet og åpner førerdø‐

ren (f.eks. for førerbytte eller pause).

Stille inn ATTENTION ASSIST
Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Assi-

stanse . Attention Assist 

Innstillingsmuligheter
# Velg Standard, Følsom eller Av.

Foreslå rasteplass
# Velg Foreslå rasteplass.
# Slå funksjonen av og på.

Hvis ATTENTION ASSIST registrerer tretthet
eller økt uoppmerksomhet, foreslår den en
rasteplass i nærheten.

# Velg foreslått rasteplass.
Du blir ledet til den valgte rasteplassen.

Trafikkskiltassistent

Slik fungerer trafikkskiltassistenten

Trafikkskiltassistenten registrerer trafikkskiltene
med et multifunksjonskamera 1. Den hjelper
deg ved å vises registrerte fartsgrenser og forbi‐
kjøringsforbud i kombiinstrumentet.

Siden trafikkskiltassistenten benytter data som er
lagret i navigasjonssystemet, kan visningen opp‐
dateres selv uten et synlig trafikkskilt:

R Når du skifter vei, for eksempel ved innkjøring
på eller avkjøring fra en motorvei.
R Når du passerer en bygrense som er lagret i

det digitale kartet.

Hvis systemet registrerer at du kjører mot påbudt
kjøreretning, utløses en advarsel.

Trafikkskilt med en begrensning i form av et til‐
leggsskilt (f.eks. ved våt veibane) registreres også
av kameraet.

Advarsel når du kjører fortere enn fartsgren‐
sen
Systemet kan advare deg hvis du utilsiktet over‐
skrider den tillatte fartsgrensen. I multimediesy‐
stemet kan du stille inn med hvor mye den tillatte
fartsgrensen kan overskrides før det utløses et
varsel. Du kan stille inn om advarselen skal være
optisk eller også akustisk.

Visning i instrumentdisplayet

Instrumentdisplay (fargedisplay)
1 Tillatt hastighet
2 Tillatt hastighet ved begrensning
3 Tilleggsskilt med begrensning

% Det vises alltid kun ett av trafikkskiltene 1
eller 2 på instrumentdisplayet, ved behov
med ekstraskilt 3. Hvis to gyldige trafikk‐
skilt registreres samtidig, kommer et plus‐
symbol ved siden av trafikkskiltet til syne på
instrumentdisplayet som informasjon om at
begge trafikkskilt vises i navigasjonssyste‐
met.

Siden trafikkskiltassistenten benytter data som er
lagret i navigasjonssystemet, kan visningen opp‐
dateres selv uten et synlig trafikkskilt:

R Når du skifter vei, for eksempel ved innkjøring
på eller avkjøring fra en motorvei
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R Når du passerer en bygrense som er lagret i
det digitale kartet

Trafikkskiltassistenten er ikke tilgjengelig i alle
land. Hvis den ikke er tilgjengelig, ser du visnin‐
gen 1 i speedometeret.

Systemgrenser

Systemet kan i følgende situasjoner påvirkes eller
slutte å fungere:

R Ved dårlig sikt, for eksempel ved utilstrekkelig
belysning av veibanen, ved meget skiftende
skyggeforhold, regn, snø, tåke eller kraftig
vannsprut
R Ved blending, for eksempel fra møtende tra‐

fikk eller direkte sol eller ved refleksjon
R Ved skitt på frontruten i området til multifunk‐

sjonskameraet eller når kameraet dugger, blir
skadet eller er tildekket av noe
R Ved ugjenkjennelige trafikkskilt, for eksempel

på grunn av skitt, tildekking, snø eller dårlig
belysning
R Ved feilaktig eller ikke oppdatert informasjon

i det digitale kartet til navigasjonssystemet
R Ved tvetydig skilting, for eksempel trafikkskilt

for veiarbeid eller tilstøtende kjørefelt

Blindsoneassistent

Slik fungerer blindsoneassistenten med
utstigningsalarm
Blindsoneassistenten bruker to radarsensorer på
sidene til å overvåke området umiddelbart ved
siden av og bak bilen.

& ADVARSEL Ulykkesfare til tross for
blindsoneassistent

Blindsoneassistenten reagerer verken på stil‐
lestående gjenstander eller kjøretøy som
nærmer seg med høy hastighetsforskjell og
kjører forbi deg.

Derfor kan ikke blindsoneassistenten varsle i
slike situasjoner.
# Følg alltid med på trafikksituasjonen og

hold god avstand til sidene.

Blindsoneassistenten er kun et hjelpemiddel. Det
kan hende at den ikke registrerer alle kjøretøy, og
den kan ikke erstatte oppmerksomheten din.
Hold alltid tilstrekkelig sideavstand til andre trafi‐
kanter og hindringer.
Hvis det fra en hastighet på ca. 12 km/t registre‐
res et kjøretøy som deretter kjører inn i overvå‐
kingsområdet ved siden av bilen din, lyser varsel‐
lampen i sidespeilet rødt.

% Når tilhengeren er tilkoblet, kan radarens
overvåkningsområde påvirkes, noe som betyr
at begrenset overvåkning er mulig. Følg alltid
med på trafikksituasjonen og hold god
avstand til sidene.

Hvis det befinner seg et kjøretøy med liten sikker‐
hetsavstand til siden i overvåkningsområdet og
du setter på blinklyset i den aktuelle retningen,
hører du et varselsignal. Den røde varsellampen i
sidespeilet blinker. Hvis retningsviseren forblir på,
vises alle andre registrerte kjøretøy bare ved at
den røde varsellampen blinker.

Hvis du kjører forbi et kjøretøy med jevn fart,
hører du ikke noe lydsignal.

Utstigningsalarm
Utstigningsalarmen er en tilleggsfunksjon til
blindsoneassistenten. Den advarer passasjerene
mot kjøretøy som nærmer seg, når de vil gå ut av
bilen.

& ADVARSEL Fare for ulykke til tross for
utstigningsalarm

Utstigningsalarmen reagerer verken på stille‐
stående gjenstander eller kjøretøy som nær‐
mer seg med stor hastighetsforskjell.

Utstigningsalarmen kan altså ikke varsle i
disse situasjonene.
# Når du åpner dørene, må du alltid følge

med på trafikksituasjonen og sørge for å
holde tilstrekkelig avstand.

% Utstigningsalarmen gjelder ikke skyvedører
og bakdører.
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Oversikt

Når bilen står stille,
registreres et objekt i
overvåkningsområdet
bak.

Visning i sidespeilet

Når bilen står stille,
åpnes en dør på res‐
pektiv side av bilen. Et
objekt med liten sik‐
kerhetsavstand regi‐
streres i overvå‐
kningsområdet.

Optisk og akustisk
varsel

% Denne tilleggsfunksjonen er bare tilgjengelig
når blindsoneassistenten er aktivert og opp
til maksimalt tre minutter etter at tenningen
er slått av. En blinkende sekvens i sidespeilet
vises når utstigningsalarmen slås av.

Utstigningsalarmen er kun et hjelpemiddel og kan
ikke erstatte oppmerksomheten til personene i
bilen. Det er alltid personene i bilen som har
ansvaret når de åpner dørene og går ut av bilen.

Systemgrenser

I følgende situasjoner kan blindsoneassistenten
og utstigningsalarmen ha begrenset funksjonali‐
tet:

R Tilsmussede eller tildekte sensorer
R Ved dårlig sikt, f.eks. på grunn av tåke, kraftig

regn, snø eller vannsprut
R Ved smale kjøretøy i overvåkningsområdet,

f.eks. sykler

% Stående objekter eller objekter som beveger
seg sakte, vises ikke.

Ved autovern eller lignende begrensninger på
sidene kan det utløses ubegrunnede advarsler.
Ved langvarig kjøring ved siden av lange biler,
f.eks. lastebiler, kan advarselen avbrytes.

Hvis giret står i revers, er ikke blindsoneassisten‐
ten aktiv.

I følgende situasjoner kan utstigningsalarmen
være begrenset:

R Hvis sensorene tilskygges av tilstøtende kjø‐
retøy i trange parkeringsluker
R Av personer som nærmer seg

Slå blindsoneassistenten av eller på
Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Assistanse 
# Slå Blindsoneassistent på eller av.

Funksjonen til Drive Away Assist

% Drive Away Assist finnes bare på biler med
automatgir.

Drive Away Assist kan redusere styrken til en kol‐
lisjon. Registreres det en hindring i kjøreretnin‐
gen, begrenses bilens hastighet kortvarig til
2 km/t. Registreres det en kritisk situasjon, vises
et symbol på kamerabildet i multimediesystemet.

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis registre‐
ringsevnen til Drive Away Assist er
begrenset

Drive Away Assist er ikke alltid i stand til enty‐
dig å registrere objekter og komplekse tra‐
fikksituasjoner.

I slike tilfeller kan Drive Away Assist

R varsle uten grunn og begrense kjøreha‐
stigheten
R unnlate å varsle eller ikke begrense kjøre‐

hastigheten

# Følg alltid nøye med på trafikksituasjo‐
nen, og stol ikke utelukkende på Drive
Away Assist.

# Vær klar til å bremse eller til å vike ut til
siden dersom trafikksituasjonen tillater
det og det er mulig å vike unna uten
fare.

Drive Away Assist er kun et hjelpemiddel. Selv
om du bruker parkeringsassistenten, må du fort‐
satt være oppmerksom på omgivelsene rundt.
Det er alltid du som har ansvaret for å manøvrere
og for å kjøre inn og ut av parkeringsluker. For‐
sikre deg om at det ikke befinner seg blant annet
personer, dyr eller gjenstander i veibanen der du
har tenkt å kjøre.

I følgende situasjoner kan det for eksempel opp‐
stå fare for kollisjon:

R Gass- og bremsepedalen forveksles.
R Et feil gir blir valgt.

Funksjonen Drive Away Assist er aktiv under føl‐
gende forutsetninger:

R Parkeringsassistenten PARKTRONIC er inn‐
koblet.
R Ved hvert girskift etter k eller h når bilen

står stille.
R Den registrerte hindringen er nærmere enn

ca. 1,0 m.
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R Funksjonen for manøvreringshjelp er valgt i
multimediesystemet.

Systemgrenser
I oppoverbakker og ved kjøring med tilhenger er
Drive Away Assist ikke tilgjengelig.

Slik fungerer Rear Cross Traffic Alert

Radarsensorene i støtfangeren brukes av syste‐
met. Det tilstøtende området rundt bilen blir alltid
overvåket. Hvis radarsensorene dekkes til av
bilen eller andre objekter, følger ingen registre‐
ring.

% Les også informasjonen om blindsoneassi‐
stenten (→ Side 155).

Biler med blindsoneassistent: Varsler i tillegg
om kryssende trafikk når du rygger ut fra en par‐
keringsplass. Når det registreres et kjøretøy, lyser
varsellampen i sidespeilet på den respektive
siden rødt. Når det registreres en kritisk situa‐
sjon, hører du i tillegg et varselsignal.
Biler med blindsoneassistent og parkerings‐
assistenten PARKTRONIC: Varsler i tillegg om
kryssende trafikk når du rygger ut fra en parke‐
ringsplass. Når det registreres en kritisk situa‐
sjon, vises et varselsymbol på kamerabildet i mul‐
timediesystemet. Bilen kan bremses automatisk
hvis føreren ikke reagerer på advarselen. I slike
tilfeller høres et varselsignal.

Funksjonen Rear Cross Traffic Alert er aktiv
under følgende forutsetninger:

R Blindsoneassistenten er innkoblet.
R Bilen står i revers og bilen rygger i gangha‐

stighet.
R Funksjonen for manøvreringshjelp er valgt i

multimediesystemet.

Ved kjøring med tilhenger er ikke funksjonen
Rear Cross Traffic Alert tilgjengelig.

Kjørefeltassistent og aktiv kjørefeltassistent

Slik fungerer kjørefeltassistenten

Kjørefeltassistenten overvåker området foran
bilen din med et multifunksjonskamera 1. Den
skal beskytte deg mot å forlate kjørefeltet ditt
utilsiktet. Den kan varsle deg med en merkbar
vibrasjon i rattet og blinkende statussymbol på
instrumentdisplayet.

Varselet følger når følgende betingelser er oppfylt
samtidig:

R Kjørefeltassistenten gjenkjenner kjørefeltlin‐
jer.
R Et forhjul kjører på kjørefeltlinjene.

Du kan slå varslingen til kjørefeltassistenten av
og på.

Kjørefeltassistenten er ikke i stand til å redusere
faren for ulykke hvis kjørestilen ikke er tilpasset
forholdene, og den kan heller ikke eliminere fysi‐
ske grenser. Den er ikke i stand til å vurdere vei-
og føreforholdene eller trafikksituasjonen. Kjøre‐
feltassistenten er bare et hjelpemiddel og kan
ikke holde bilen i kjørefeltet uten førerens hjelp.
Det er alltid føreren som har ansvaret for å over‐
holde sikkerhetsavstand og tillatt hastighet,
bremse ned i tide og kjøre innenfor kjørefeltet.

Systemgrenser

Systemet kan i følgende situasjoner påvirkes eller
slutte å fungere:

R Ved dårlig sikt, f.eks. ved dårlig belysning av
veien, sterkt vekslende skyggeforhold, ved
regn, snø, tåke eller kraftig vannsprut.
R Du blendes av møtende trafikk, direkte sol

eller refleksjon
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R Frontruten er skitten i området ved multifunk‐
sjonskameraet, eller når kameraet dugger, er
skadet eller tildekket
R Det finnes ingen eller flere ubestemmelige

kjørefeltlinjer for et bestemt kjørefelt, f.eks. i
områder med veiarbeid.
R Kjørefeltlinjene er slitte, mørke eller tildekket
R Hvis avstanden til kjøretøyet foran er for kort,

slik at kjørefeltlinjene ikke registreres
R Kjørefeltlinjene skifter raskt, f.eks. når kjøre‐

felt forgrenes, krysser hverandre eller føres
sammen.
R Veien er veldig smal og svingete

Slik fungerer den aktive kjørefeltassistenten

Den aktive kjørefeltassistenten overvåker områ‐
det foran bilen ved hjelp av et multifunksjonska‐
mera 1. Den skal beskytte deg mot å forlate
kjørefeltet ditt utilsiktet. Den kan varsle deg med
en merkbar vibrasjon i rattet og blinkende status‐
symbol på instrumentdisplayet. I tillegg kan den
lede deg tilbake til kjørefeltet ditt ved hjelp av
sporkorrigerende bremseinngrep. På instrument‐
displayet vises en tilhørende melding.

Varselet følger når følgende betingelser er oppfylt
samtidig:

R Kjøresystemet gjenkjenner kjørefeltlinjer.
R Et forhjul kjører på kjørefeltlinjene.

Et sporkorrigerende bremseinngrep finner sted
når følgende forutsetninger er oppfylt:

R Den aktive kjørefeltassistenten gjenkjenner
kjørefeltslinjer på begge sider av bilen.
R Et forhjul kjører på en heltrukket kjørefelt‐

linje.

På instrumentdisplayet vises en tilhørende mel‐
ding.

Bremseinngrep er tilgjengelige i hastighetsområ‐
det mellom ca. 60 km/t og ca. 160 km/t.

Du kan enten slå av varslingen til den aktive kjø‐
refeltassistenten eller slå systemet av helt.

Den aktive kjørefeltassistenten er ikke i stand til
å redusere faren for ulykke hvis kjørestilen ikke
er tilpasset forholdene, og den kan heller ikke eli‐
minere fysiske grenser. Den er ikke i stand til å
vurdere vei- og føreforholdene eller trafikksitua‐
sjonen. Kjøresystemet er et hjelpemiddel som
hjelper føreren hvis bilen utilsiktet forlater kjøre‐
feltet eller krysser kjørefeltet, men ikke et system
for å holde bilen i kjørefeltet. Det er alltid føreren
som har ansvaret for å overholde sikkerhetsav‐
stand og tillatt hastighet, bremse ned i tide og
kjøre innenfor kjørefeltet.

Eksempelbilde

Hvis den aktive kjørefeltassistenten utfører et
sporkorrigerende bremseinngrep, ser du visnin‐
gen 1 i multifunksjonsdisplayet.

Systemgrenser

Den aktive kjørefeltassistenten utfører ikke spor‐
korrigerende bremseinngrep i følgende situasjo‐
ner:

R Du helt klart aktivt styrer, bremser eller gir
gass
R Du setter på retningsviseren.
R Et kjøresikkerhetssystem griper inn, f.eks.

ESP® eller den aktive bremseassistenten.
R Du kjører sportslig, har høy hastighet i svin‐

ger eller akselererer kraftig
R ESP® er slått av
R Du kjører med tilhenger og den elektriske for‐

bindelsen til tilhengeren er riktig tilkoblet
R Trykktap i et dekk eller et defekt dekk er regi‐

strert og vises
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Systemet kan i følgende situasjoner påvirkes eller
slutte å fungere:

R Ved dårlig sikt, f.eks. ved dårlig belysning av
veien, sterkt vekslende skyggeforhold, ved
regn, snø, tåke eller kraftig vannsprut.
R Du blendes av møtende trafikk, direkte sol

eller refleksjon
R Frontruten er skitten i området ved multifunk‐

sjonskameraet, eller når kameraet dugger, er
skadet eller tildekket
R Det finnes ingen eller flere ubestemmelige

kjørefeltlinjer for et bestemt kjørefelt, f.eks. i
områder med veiarbeid.
R Kjørefeltlinjene er slitte, mørke eller tildekket
R Hvis avstanden til kjøretøyet foran er for kort,

slik at kjørefeltlinjene ikke registreres
R Kjørefeltlinjene skifter raskt, f.eks. når kjøre‐

felt forgrenes, krysser hverandre eller føres
sammen.
R Veien er veldig smal og svingete

Slå kjørefeltassistenten eller den aktive kjø‐
refeltassistenten av og på
Multimediesystem:
,© . Innstillinger . Assistanse 
# Velg Kjørefeltassistent eller Aktiv kjørefeltas-

sist. På.

Slå varsel på eller av.
# Velg Kjørefeltassistent eller Aktiv kjørefeltas-

sist. På.
# Velg Advarsel.

Arbeidsdrift

Slå hjelpedrift på/av

Vær oppmerksom på følgende:
R Ved kraftig belastning av kraftuttaket, f.eks.

på grunn av høy uttaksbelastning ved høy
utetemperatur, kan giroljetemperaturen stige
høyere enn tillatt. Bruk i dette tilfellet kraftut‐
taket med jevne mellomrom i ca. fem til ti
minutter under delvis belastning.
R Koble bare inn kraftuttaket når bilen står stille

og giret er i tomgangs- eller nøytralstilling.
R Kontroller at motorturtallet under drift ikke er

over 2500 o/min.
R På biler med girsperre, er girkassen låst når

kraftuttaket er koblet til.

R På biler uten girsperre kan du legge inn 1.
eller 2. gir og kjøre etter at du har slått på
kraftuttaket. Skift ikke gir mens du kjører når
kraftuttaket er innkoblet. Kjør igang i 1. eller
2. gir i henhold til ønsket hastighet.
R Ta hensyn til produsentens bruksanvisning før

du bruker kraftuttaket i forbindelse med
påbygget.

# Koble inn: Stans bilen og sett giret i fri eller
nøytral.

# Trå inn clutchpedalen.
# Vent i ca. fem sekunder og trykk deretter

øverst på bryteren 1 mens motoren går.
# Slipp opp clutchpedalen.

På biler med automatisk turtallsregulering
(ADR) økes motorens turtall automatisk til et
forhåndsinnstilt eller innstillbart turtall, moto‐
rens konstante turtall. Multifunksjonsdi‐
splayet viser meldingen Arbeidsturtallsregu-
ler. aktiv og Kraftuttak aktivt .

# Koble ut: Stans bilen og sett giret i fri.
# Trå inn clutchpedalen.
# Vent i ca. fem sekunder og trykk deretter

nederst på bryteren 2 mens motoren går.
# Slipp opp clutchpedalen.

ADR (arbeidsturtallsregulering)

Slik fungerer ADR (arbeidsturtallsregulering)
Etter innkobling vil ADR øke motorens turtall til et
forhåndsinnstilt turtall eller et turtall som er inn‐
stilt av føreren.
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% Etter kaldstart økes motorens tomgangstur‐
tall automatisk. Når det forhåndsinnstilte
arbeidsturtallet er lavere enn tomgangsturtal‐
let, oppnås arbeidsturtallet først etter varm‐
kjøringsfasen.
Du kan bare koble inn ADR når bilen står
stille og parkeringsbremsen er aktivert.
På biler med automatgir må girvelgeren stå i
stilling j.

Koble ADR inn/ut

# Slå på: Trykk øverst på bryteren 1 mens
motoren går.
Multifunksjonsdisplayet viser meldingen
Arbeidsturtallsreguler. aktiv .

# Slå av: Trykk nederst på bryteren 2 mens
motoren går.

ADR slår seg automatisk av i følgende situasjo‐
ner:

R Parkeringsbremsen løsnes
R Du trår på bremsepedalen
R Bilen er i bevegelse
R Styreenheten registrerer en feil

Stille inn ADR

# Koble inn kraftuttaket (→ Side 159) eller
ADR.

# Heve: Trykk øverst på bryteren 1.
# Senke: Trykk nederst på bryteren 2.

Kjøring med tilhengerfeste

Informasjon om kjøring med tilhenger

& ADVARSEL Fare for ulykke og personska‐
der ved overskridelse av vertikal belast‐
ning

Dersom tillatt vertikal belastning overskrides
ved bruk av festet, kan festesystemet løsne
fra bilen og sette andre trafikanter i fare.
# Overhold alltid maksimal vertikal belast‐

ning ved bruk av festet.

& ADVARSEL Vogntoget slingrer ved økt
hastighet

Hvis vogntoget slingrer, kan du miste kontrol‐
len over det.

Vogntoget kan faktisk velte.
# Ikke forsøk å strekke vogntoget ved å

øke hastigheten under noen omstendig‐
heter.

# Reduser hastigheten og ikke styr i mot‐
satt retning.

# Brems om nødvendig.
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& ADVARSEL Fare for ulykker ved overopp‐
hetet bremseanlegg

Hvis du lar foten hvile på bremsepedalen
under kjøring, kan bremseanlegget overopp‐
hetes.

Dette forlenger bremsestrekningen og brem‐
sene kan til og med svikte.
# Bremsepedalen må aldri brukes som fot‐

støtte.
# Trå ikke samtidig på bremse- og gasspe‐

dalen mens du kjører.

Følg ubetinget bruksanvisningen fra tilhengerko‐
blingens produsent hvis tilhengerkoblingen kan
tas av.

Sett bil og tilhenger på et flatest mulig sted og
sikre mot å rulle (→ Side 132). Koble tilhengeren
forsiktig av og på.

Når trekkvognen kjøres tilbake, må du passe på
at det ikke står noen mellom bilen og tilhengeren.

Hvis du ikke fester tilhengeren riktig på trekkvog‐
nen, kan tilhengeren løsne. Den kjøreklart
festede tilhengeren må stå vannrett bak trekkvog‐
nen.

Vær oppmerksom på følgende merknader om ver‐
tikal belastning:

R Utnytt den maksimale vertikale belastningen
mest mulig.
R Den tillatte vertikale belastningen må ikke

over- eller underskrides.

Følgende verdier må ikke overskrides:

R tillatt bremset eller ubremset tilhengerlast

Maks. tillatt tilhengervekt for tilhenger u/
brems er 750 kg.
R trekkvognens tillatte bakaksellast
R trekkvognens tillatte totale masse
R tilhengerens tillatte totale masse
R tillatt total trekkmasse
R tilhengerens høyeste tillatte hastighet

Retningsgivende godkjente verdier som ikke skal
overskrides finner du på følgende steder:

R i bilens papirer
R på tilhengerfestets typeskilt
R på tilhengerens typeskilt
R på bilens typeskilt

Ved avvikende opplysninger gjelder den laveste
verdien.

Før du kjører, må du sikre følgende:

R På trekkvognens bakaksel er dekktrykket inn‐
stilt på maksimal belastning.
R Frontlysene er riktig innstilt.

Med tilhenger forholder bilen din seg annerledes
enn uten tilhenger.

Vogntoget

R er tyngre
R har begrenset akselerasjons- og stigeevne
R har lengre bremsevei
R reagerer sterkere på kraftige vindkast fra

siden
R krever mer følsom styring
R har en større vendekrets

Dette kan føre til at kjøreegenskapene blir dårli‐
gere.

Tilpass alltid hastigheten til de aktuelle gatene og
værforholdene når du kjører med vogntog. Vær
oppmerksom når du kjører. Hold tilstrekkelig sik‐
kerhetsavstand.

Hold en topphastighet på 80 km/t eller 100 km/t
også i stater der høyere topphastighet for vogn‐
tog er tillatt.

Hold den forskriftsmessige topphastigheten for
vogntog i den aktuelle staten. Sjekk tilhengerens
kjøretøypapirer før turen for å se hvilken toppha‐
stighet tilhengeren din er tillatt for.

Tilhengerfestet hører til de kjøretøydelene som er
særlig viktige for trafikksikkerheten. Følg merkna‐
dene om betjening, pleie og vedlikehold i produ‐
sentens bruksanvisning.
Kjøretøyer med demonterbar tilhengerkop‐
ling: Reduser faren for skade på kulehalsen. Hvis
du ikke trenger kulehalsen, må du fjerne den fra
kulehalsholderen.

% Legg merke til at PARKTRONIC ved tilhenger‐
drift bare står til disposisjon i begrenset grad
eller overhodet ikke.

% Kulehodets høyde endrer seg med lastingen
av bilen. I dette tilfellet kan du bruke en til‐
henger med høydejusterbar trekkstang.

Kjøretips
Den tillatte topphastigheten for vogntog er avhen‐
gig av typen tilhenger. Sjekk tilhengerens kjøre‐
tøypapirer før turen for å se hvilken topphastighet
tilhengeren din er tillatt for.
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Med tilhenger forholder bilen din seg annerledes
enn uten tilhenger og bruker mer drivstoff. Ved
lange og bratte nedoverbakker må du i god tid
velge girskiftområdet 3, 2 eller 1.

% Det gjelder også ved innkoblet TEMPOMAT
eller Limiter.

Slik utnytter du motorens bremsevirkning og må
bremse mindre for å holde hastigheten. Du avla‐
ster dermed bremsesystemet og forhindrer at
bremsene overopphetes og slites før tiden. Må du
bremse ekstra, må du ikke tråkke lenge på brem‐
sepedalen, men gjøre det med mellomrom.

Kjøretips
Hvis tilhengeren pendler, må du passe på dette:
R Ikke gi gass under noen omstendigheter.
R Ikke styr i motsatt retning.
R Brems om nødvendig.

% Du kan redusere tilhengerens pendle- og slin‐
grefare ved å ettermontere stabilisatorer eller
stabilitetsprogrammer for tilhengere. Infor‐
masjon om dette får du hos alle godkjente
Sprinter-forhandlere.
R Hold større avstand enn når du kjører uten til‐

henger.
R Unngå bråbremsing. Brems om mulig først

lett, slik at tilhengeren innhenter bilen. Øk så
bremsekraften jevnt.
R Klatreevnen er relatert til havets høyde. Ved

kjøring i fjellet må man være oppmerksom på
at motorens ytelse, og dermed også klatreev‐
nen, avtar.

Montere kulehals

& ADVARSEL Galt montert og sikret kule‐
hals kan føre til ulykker‑ og fare for per‐
sonskader

Hvis kulehalsen ikke er gått i lås, kan den
løsne under kjøreturen og sette andre trafik‐
kanter i fare.
# Lås kulehalsen som beskrevet og sørg

for at kulehalsen er sikkert montert.

& ADVARSEL Det er fare for ulykker hvis
kulehalsen ikke er gått i lås

Hvis kulehalsen ikke er gått i lås, kan tilhen‐
geren løsne.

# Lås alltid kulehalsen som beskrevet og
sørg for at kulehalsen er sikkert mon‐
tert.

# Sikre bilen mot å rulle ved hjelp av parke‐
ringsbremsen.

# Trekk opp sikringsfjæren 1 til kulehalsen 3
i pilens retning, trykk den bakover og hold
den slik.

# Sett kulehalsen 3 på kulehalsholderen 2
og vri den i pilens retning til kulehalsen 3
peker loddrett oppover.

# Heng på sikringsfjæren 1 igjen.

% Hvis kulehalsen er tilsmusset, må den rengjø‐
res før montering.
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Demontere kulehals

# Sikre bilen mot å rulle ved hjelp av parke‐
ringsbremsen.

# Trekk opp sikringsfjæren 1 i pilretningen og
trykk den bakover.

# Hold fast kulehalsen 3.
# Drei kulehalsen 3 i pilretningen og trekk den

av kulehalsholderen 2.
# Dersom kulehalsen er tilsmusset, rengjør

kulehalsen.
# Lagre og fest kulehalsen korrekt.

Koble tilhenger av/på

Forutsetninger 
R Kulehalsen må ha festet seg i en sikkert låst

posisjon.

Tilhengere med 7-pols plugg kan kobles til bilen
via følgende adaptere:

R Adapterplugg
R Adapterkabel

Koble til tilhenger

* MERKNAD Skade på batteriet på grunn
av fullstendig utlading

Hvis tilhengerbatteriet lades via tilhengerens
spenningsforsyning, kan batteriet ta skade.
# Ikke bruk spenningsforsyningen til å

lade tilhengerbatteriet.

# Biler med automatgir: sett girvelgeren i stil‐
ling j.

# Trekk til bilens parkeringsbremse.

# Lukk alle dørene.
# Ta av maskeringshette fra kulehodet og lagre

det sikkert (→ Side 69).

% Kulehodets høyde endrer seg med lastingen
av bilen. I dette tilfellet bruker du en tilhenger
med høydejusterbar trekkstang.

# Tilhengerens avrivningstau henges i maljen på
kulehalsen.

# Tilhengerens hjulblokkering, f.eks. under‐
leggskile, fjernes.

# Løsne tilhengerens parkeringsbrems.
# Still tilhengeren vannrett bak bilen og koble

den til.

# Åpne lokket på stikkontakten.
# Sett pluggen med nesen 1 inn i sporet 3 til

stikkontakten.
# Drei bajonettkoblingen 2 rundt mot høyre til

anslag.
# La lokket gå i lås.
# Fest kabelen med kabelstripen til tilhengeren

(bare ved adapterkabel).
# Sikre at kablene kan bevege seg fritt ved kjø‐

ring i kurver.
# Trykk kombibryteren opp/ned og kontroller

om det tilsvarende blinklyset blinker.

Også hvis tilhengeren er korrekt tilkoblet, kan det
dukke opp en display-melding på flerfunksjonsdi‐
splayet i følgende tilfeller:

R På tilhengerens lysanlegg er det montert LED-
er.
R Tilhengerbelysningens minstestrøm (50 mA)

blir underskredet.

% Du kan koble tilbehør til konstant spennings‐
forsyning opptil maksimalt 240 W.
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Koble tilhenger av

& ADVARSEL Fare for å komme i klem ved
frakobling

Hvis du kobler fra en tilhenger med kollisjons‐
brems når kollisjonsbremsen er aktivert, kan
du klemme hånden mellom bilen og tilhenger‐
draget.
# Ikke koble fra tilhengeren når den er

påløpt.

Du må ikke koble en tilhenger med kollisjons‐
bremse av i akkumulert tilstand, ellers kan bilen
bli skadet av at kollisjonsbremsen fjærer ned.
# Biler med automatgir: sett girvelgeren i stil‐

ling j.
# Trekk til bilens parkeringsbremse.
# Lukk alle dørene.
# Trekk til tilhengerens parkeringsbrems.
# Sikre tilhengeren i tillegg med en stoppekloss

eller noe lignende slik at den ikke begynner å
rulle.

# Skill den elektriske forbindelsen mellom kjø‐
retøy og tilhenger.

# Koble tilhengeren av.
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Oversikt instrument-display

& ADVARSEL Fare for ulykker hvis instru‐
mentdisplayet ikke virker

Hvis instrumentdisplayet ikke virker eller det
foreligger en feil, kan du ikke oppdage funk‐
sjonsbegrensninger i sikkerhetsrelevante
systemer.

Bilens driftssikerhet kan være påvirket.
# Kjør forsiktig videre.
# Få bilen kontrollert omgående ved et

godkjent verksted.

Dersom driftssikkerheten av bilen din er påvirket,
parker straks bilen på et trafikksikkert sted. Kon‐
takt et kvalifisert fagverksted.

Instrument-display

Instrument-display med fargeskjerm (eksempel)
1 Speedometer
2 Multifunksjonsdisplay
3 Turtallsmåler
4 Kjølevæsketemperaturindikator
5 Visning av drivstoffnivå og tanklokkposisjon

Kjølevæsketemperaturindikatoren 4 skal ved
normal kjøring stige til 120 °C.

Instrument-display med svart-hvitt skjerm
(eksempel)
1 Speedometer
2 Visning kontrollamper
3 Turtallsmåler
4 Multifunksjonsdisplay

* Merknad Motorskader på grunn av høyt
turtall

Hvis du kjører med for høyt turtall, skader du
motoren.
# Ikke kjør i området for forhøyet turtall.

Når den røde markeringen i turtallsmåleren 3
(overturtallsområde) avbrytes drivstofftilførselen
for å beskytte motoren.

& ADVARSEL Fare for forbrenning ved
åpning av panseret

Hvis du åpner panseret ved overopphetet
motor eller brann i motorrommet, kan du
komme i kontakt med varme gasser eller
andre driftsmidler som lekker ut.
# La den overopphetede motoren avkjøles

før du åpner panseret.
# Ved brann i motorrommet må du la pan‐

seret være lukket og ta kontakt med
brannvesenet.
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Oversikt over knappene på rattet

1 % Tilbakeknapp, venstre side (kjørecom‐
puter)

2 Touch control, venstre side (kjørecomputer)
3 Knappegruppe for TEMPOMAT eller aktiv

avstandsassistent DISTRONIC
4 Knappegruppe:
£ Stemmestyring
f Vise favoritter (multimediesystem)
VOL: Heve/senke lydstyrken med dreieknap‐
pen 8 eller slå av lyden
6 Ta imot samtale / ringe
~ Avvise/avslutte anrop

5 ò Hovedmenyknapp (multimediesystem)
6 Touch control, høyre side (multimediesystem)
7 % Tilbakeknapp, høyre side (multimedie‐

system)

1 % Tilbakeknapp, venstre side (kjørecom‐
puter)

2 Touch control, venstre side (kjørecomputer)
3 Hovedmenyknapp (kjørecomputer)
4 Knappegruppe for TEMPOMAT eller aktiv

avstandsassistent DISTRONIC
5 Knappegruppe:
£ Stemmestyring
f Vise favoritter (multimediesystem)
VOL: Heve/senke lydstyrken med dreieknap‐
pen 8 eller slå av lyden
6 Ta imot samtale / ringe

~ Avvise/avslutte anrop
6 ò Hovedmenyknapp (multimediesystem)
7 Touch control, høyre side (multimediesystem)
8 % Tilbakeknapp, høyre side (multimedie‐

system)

Betjene kjørecomputer

& ADVARSEL Fare for distraksjon på grunn
av informasjonssystemer og kommunika‐
sjonsutstyr

Betjener du integrerte informasjonssystemer
og kommunikasjonsutstyr mens du kjører,
kan du miste oppmerksomheten mot trafik‐
ken. Du kan dessuten miste kontrollen over
bilen.
# Slikt utstyr skal bare betjenes når tra‐

fikksituasjonen tillater det.
# Hvis dette ikke er tilfellet, må du kjøre

til side og stoppe og legge inn informa‐
sjonen når bilen står i ro.

Ved betjening av kjørecomputeren må du følge de
forskriftsmessige bestemmelsene i landet der du
oppholder deg i øyeblikket.

Betjene kjørecomputeren (biler med rattknap‐
per)

% Kjørecomputerens visninger vises på fler‐
funksjonsdisplayet (→ Side 167).

Kjørecomputeren betjenes via Touch-Control til
venstre 2 og tilbakeknappen til venstre 1.
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Kjørecomputeren betjenes via:

R tilbakeknappen til venstre 1
R Touch-Control til venstre 2
R hovedmenyknappen til venstre 3

Når funksjonen er innkoblet, gis ulike signaltoner
som tilbakemelding ved betjening av kjørecompu‐
teren, for eksempel

R enden av en liste er nådd
R gjennomblading av en liste

Følgende menyer står til rådighet:

R Service
R Assistanse
R Reise
R Navigasjon
R Radio
R Medier
R Telefon
R Innstillinger

# Hente frem hovedmeny: Trykk flere ganger
på tilbakeknappen til venstre 1, eller trykk
en gang og hold inne.

% Biler uten aktive avstandsassistenter 
DISTRONIC: Du kan hente opp kjørecompu‐
terens hovedmeny med knappen ò.

# Blade i menylisten: Utfør et sveip mot ven‐
stre eller høyre på Touch-Control til venstre
2.

# Hente frem en meny eller bekrefte et 
valg: Trykk på Touch-Control til venstre 2.

# Blade i visninger eller lister på menyen: 
Gjør et sveip oppover eller nedover på Touch-
Control til venstre 2.

# Hente frem en undermeny eller bekrefte 
et utvalg: Trykk på Touch-Control til venstre
2.

# Gå ut av en undermeny: Trykk på tilbake‐
knappen til venstre1.

Hvis du står i en undermeny og trykker lenge på
tilbakeknappen 1, viser displayet hovedmenyen.

Oversikt over visninger i multifunksjonsdi‐
splayet

Instrument-display med fargeskjerm
1 Utetemperatur
2 Girstilling
3 Tid
4 Visningsfelt

Instrument-display med svart-hvitt skjerm
1 Utetemperatur
2 Visningsfelt
3 Tid
4 Girstilling

Andre visninger i multifunksjonsdisplayet:

Z Giranbefaling

é Parkeringsassistent PARKTRONIC
utkoblet
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¯ TEMPOMAT(→ Side 142)

ç Aktiv avstandsassistent DISTRONIC
(→ Side 145)

È Fartsbegrenser(→ Side 143)

DSR (→ Side 121)

è ECO start-stopp-funksjon (→ Side 113)

ë HOLD-funksjon (→ Side 147)

_ Adaptiv fjernlysassistent (→ Side 80)

ð Maksimal tillatt hastighet overskredet
(kun for visse land)

é ATTENTION ASSIST utkoblet

1 En dør er ikke helt lukket

è Bakrutevisker slått på (→ Side 88)

+ LOW RANGE aktiv (→ Side 121)

Retarder (se separat bruksanvisning)

SOS 
NOT 
READY

Nødanropssystem ikke aktivt

Aktiv kjørefeltassistent utkoblet
(→ Side 158)

æ Aktiv bremseassistent utkob‐
let(→ Side 140)

Blindsoneassistent utkoblet
(→ Side 155)

Biler med trafikkskiltassistent: Registrerte
varsler og trafikkskilt (→ Side 154).

Stille inn instrumentbelysning

# Drei lysstyrkereguleringen 1 oppover eller
nedover.
Belysningen i instrument-displayet og i betje‐
ningselementene inne i kjøretøyet stilles inn.

% Ved biler uten lysstyrkeregulering 1 kan
instrymentbelysningen stilles inn via kjøre‐
computeren (→ Side 172).

Menyer og undermenyer

Hente funksjoner i menyen Service

Kjørecomputer:
, Service 
# Velg og bekreft ønsket funksjon.

Funksjoner i menyen Service:

R Meldinger: Meldingsminne (→ Side 278)
R AdBlue: Adblue®-rekkevidde
R Dekk:

- Starte dekktrykkstapsvarsel på nytt
- Kontrollere dekktrykket med dekktrykkon‐

trollen (→ Side 249)
- Start dekktrykkontrollen på nytt

(→ Side 249)
R ASSYST PLUS: Hente serviceter‐

min(→ Side 205)
R Motoroljenivå: Måle motoroljenivå
R Partikkelfilter: Starte regenere‐

ring(→ Side 114)
R Langtidsforbruk

Hent hjelpegrafikk

Kjørecomputer:
, Assistanse 

Følgende visninger er tilgjengelig i menyen for
hjelpegrafikk:

R Hjelpegrafikk
R Attention Level (→ Side 153)

# Skifte mellom visninger og bekrefte valgt vis‐
ning.
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Visning i instrumentdisplayet med fargedisplay

Statusvisning i hjelpegrafikken:

Ré: ATTENTION ASSIST utkoblet
R Kjørefelt begrensningsmerker lyse: Kjørefel‐

tassistent innkoblet
R Kjørefelt begrensningsmerker grønne: Kjøre‐

feltassistent aktiv
R Visning av aktiv avstandsassistent DISTRONIC

(→ Side 145)

Visning i instrumentdisplayet med sort/hvitt-
display

Statusvisning i hjelpegrafikken:

R Kjørefelt begreningsmingsmerker punktmar‐
kert: Kjørefeltassistent utkoblet
R Kjørefelt begreningsmingsmerker heltrukket

tynne: Kjørefeltassistent innkoblet, ikke klar
til varsling
R Kjørefelt begreningsmingsmerker heltrukket

tykke: Kjørefeltassistent klar til varsling

Hente visninger i menyen Reiser

Bordcomputer:
, Reise 
# Velg visning.

Følgende visninger et tilgjengelig i menyen Reise:

R Standardvisning
R Rekevidde og aktuelt drivstofforbruk

Ved visse motorvarianter vil det også vises en
indikasjon om gjenvinning. Dersom det kun er
litt drivstoff igjen i drivstofftanken, vil det i
stedet for gjenværende rekkevidde vises tan‐
king av bilen.
R ECO-visning(→ Side 114)
R Reiseteller:

- Fra start
- Fra tilbakestilling
R Digitalt speedometer

Visning instrument-display med fargeskjerm
Standardvisning (eksempel)

1 Dagens veistrekning
2 Total veistrekning

Visning instrument-display med svart-hvitt skjerm
Standardvisning (eksempel)

1 Dagens veistrekning
2 Total veistrekning
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Visning instrument-display med fargeskjerm
Reiseteller (eksempel)

1 Tilbakelagt strekning (fra start/fra reset)
2 Kjøretid (fra start/fra reset)
3 Gjennomsnittshastighet (fra start/fra reset)
4 Gjennomsnittlig drivstofforbruk (fra start/fra

reset)

Visning instrument-display med svart-hvitt skjerm
Reiseteller (eksempel)

1 Tilbakelagt strekning (fra start/fra reset)
2 Kjøretid (fra start/fra reset)
3 Gjennomsnittshastighet (fra start/fra reset)
4 Gjennomsnittlig drivstofforbruk (fra start/fra

reset)

Tilbakestille verdier i menyen Reise på kjøre‐
computeren

Kjørecomputer:
, Reise 

% Skrivemåten for den viste hovedmenyen kan
avvike. Følg derfor menyoversikten for instru‐
mentdisplayet (→ Side 166).

Du kan tilbakestille verdiene for følgende funksjo‐
ner:

R Tripptellerverdi:
- Vil du tilbakestille tripptelleren?
R Reiseteller:

- Fra start

- Fra tilbakestilling
R ECO-visning

# Velg funksjonen som skal tilbakestiles og
bekreft valget.

# Bekreft spørsmålet Tilbakestille verdiene?
med Ja.

Åpne navigasjonsanvisningene i kjørecompu‐
teren

Kjørecomputer:
, Navigasjon 

Ingen kjøremanøver angitt (eksempel)
1 Distanse til neste mål
2 Anslått ankomsttid
3 Distanse til neste kjøremanøver
4 Vei det kjøres på i øyeblikket

Kjøremanøver angitt (eksempel)
1 Vei som kjøremanøveren vil føre til
1 Målretning for kjøremanøveren
2 Distanse til kjøremanøver
3 Symbol kjøremanøver
4 Anbefalt kjørefelt og kjørefelt som kjørema‐

nøveren vil føre til (hvit)
5 Mulige kjørefelt
6 Ikke anbefalte kjørefelt (mørk grå)
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Mulige andre visninger i menyen Navigasjon:

R Fahrtrichtung: Kjøreretning og veien det kjø‐
res på vises.
R Ny rute... eller Beregner ruten...: En ny rute

blir beregnet.
R Straße nicht erfasst: Veien er ikke kjent,

f.eks. ved nybygde veier.
R Ingen rute: Ruten til det valgte målet kan ikke

beregnes.
R Ingen kart: Kartet for den aktuelle posisjonen

er ikke tilgjengelig.
R Målområdet nådd: Du har nådd målområdet.
R O: Du har nådd målet eller et målområde.

# Forlate menyen eller velg og bekreft et mål.
Når et mål legges inn og bekreftes, starter
veivisningen.

# Dersom veivisning allerede var aktiv, får du et
spørsmål om den aktuelle veivisningen skal
avsluttes.

# Bekreft spørsmålet.
Veivisningen startes.

Velge radiosender

Kjørecomputer:
, Reise 

1 Frekvensområde
2 Stasjon
3 Navn på tittelen
4 Sangerens navn

Følgende visninger står til rådighet:

R Frekvensområde
R Stasjonsliste

# Velg radiosenderens frekvensområde eller en
radiosender på senderlisten.

# Bekreft valget.

Hvis du velger en sender i senderminnet, vises i
tillegg til sendernavnet sendersteder. Hvis du vel‐
ger en sender lagret i frekvensområdet, vises det
en stjerne ved siden av sendernavnet.

Betjene mediegjengivelse med kjørecompute‐
ren

Kjørecomputer:
, Medier 

1 Mediekilde
2 Aktuell tittel og tittelnummer
3 Sangerens navn
4 Albumets navn

Visninger på menyen Medier:
R Mediekildens valgliste
R Aktuell gjengivelse

# Velg og bekreft mediekilden.
# Velg og bekreft den ønskede gjengivelsen.

% Ved mediekilden TV velger du på denne
måten senderen.

Velge telefonnummer med kjørecomputeren

Forutsetninger 
R Mobiltelefonen er koblet til multimediasyste‐

met.

Kjørecomputer:
, Telefon 

& ADVARSEL Fare for distraksjon på grunn
av informasjonssystemer og kommunika‐
sjonsutstyr

Betjener du integrerte informasjonssystemer
og kommunikasjonsutstyr mens du kjører,
kan du miste oppmerksomheten mot trafik‐
ken. Du kan dessuten miste kontrollen over
bilen.
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# Slikt utstyr skal bare betjenes når tra‐
fikksituasjonen tillater det.

# Hvis dette ikke er tilfellet, må du kjøre
til side og stoppe og legge inn informa‐
sjonen når bilen står i ro.

Ved bruk av telefon, følg lover og forskrifter i lan‐
det du oppholder deg i for øyeblikket.
R Latest calls (siste anrop)
R Kontaktliste
R Anropsstatus

Biler med MBUX multimediasystem: I menyen
Telefon vises de siste anropene (utgående, mot‐
tatte og tapte anrop).
# Velg et telefonnummer og bekreft.

Dersom det kun er lagret ett telefonnum‐
mer for oppføringen: Telefonnummeret vel‐
ges.

# Dersom det er lagret flere telefonnummer 
for oppføringen: Velg telefonnummer og
bekreft.
Telefonnummeret velges.

I stedet for valgt telefonnummer kan følgende bli
vist:

R Vent...: Applikasjonen startes opp nå.
(→ Side 182)Dersom en Bluetooth®-forbindel‐
sen ikke opprettes til mobiltelefonen, viser
multimediasystemet menyen for å autorisere
og koble til mobiltelefonen.
R Data oppdateres: Anropslisten blir oppdatert.
R Importerer kontakter: Kontaktene fra mobilte‐

lefonen eller fra et lagringsmedium blir impor‐
tert.

Motta/avslå et anrop
Når du blir oppringt viser displayet meldingen Inn-
kommende samtale.
# Motta anropet med 6 eller avslå anropet

med ~.

Du kan også motta eller avslå anropet med
tastene 6 eller ~ på rattet.

Hente innstillinger

Kjørecomputer:
, Innstillinger 

Følgende oppføringer kan reguleres i menyen Inn‐
stillinger:

R Lys

- Instrumentbel. Stille inn instrumentbelys‐
ning

R Bil
- Regensensor (Regnsensor), slå av og på
R Varmeapparat innstilling
R Anzeige und Bedienung

- Slå av og på permanent Anzeige AdBlue 
Level

# Velg en oppføring og bekreft valget.
# Foreta aktuelle endringer.
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Oversikt og betjening

Oversikt over multimediesystemet

& ADVARSEL Fare for distraksjon på grunn
av informasjonssystemer og kommunika‐
sjonsutstyr

Betjener du integrerte informasjonssystemer
og kommunikasjonsutstyr mens du kjører,
kan du miste oppmerksomheten mot trafik‐
ken. Du kan dessuten miste kontrollen over
bilen.
# Slikt utstyr skal bare betjenes når tra‐

fikksituasjonen tillater det.
# Hvis dette ikke er tilfellet, må du kjøre

til side og stoppe og legge inn informa‐
sjonen når bilen står i ro.

Følg lover og regler i landet hvor du oppholder
deg, når du bruker multimediesystemet.

1 Touch control
2 Multimediesystemets display med berørings‐

funksjoner
Åpne og lukke oppbevaringsrommet over
displayet i midtkonsollen (→ Side 70)

3 Betjeningslinje, åpne applikasjoner

I oppbevaringsrommet i midtkonsollen finnes føl‐
gende tilkoblinger og grensesnitt:

R To USB-innganger eller én USB-inngang

I USB-inngangen med symbolet ç kan du
koble mobiltelefonen til multimediesystemet
med en egnet kabel. Dermed kan du bruke
mobiltelefonens funksjoner via Apple Car‐
Play™ eller Android Auto.

R Oppbevaringsrom med ladegrensesnitt og
NFC-grensesnitt (hvis tilgjengelig)

Du kan betjene multimediesystemet med føl‐
gende sentrale betjeningselementer:

R Touch control 1

Betjeningen foretas med markørkontroll.
R Multimediesystemets display 2
R Med knappene på betjeningslinjen 3

Tallrike applikasjoner er tilgjengelige. Disse kan
du åpne via startskjermen eller med knappene på
betjeningslinjen 3.

Favorittene dine kan du enkelt og greit åpne og
legge til med vippebryteren f på rattet. Hur‐
tigtilganger på startskjermen og i applikasjonene
kan du bruke til å velge funksjoner raskt og greit.

Tyverialarm
Denne enheten er sikret med tekniske tiltak mot
tyveri. Mer informasjon om tyverisikring får du på
alle godkjente verksteder.

Informasjon om multimediesystemets display

Ta hensyn til anvisninger om rengjøring av interiø‐
ret (→ Side 216).

Automatisk temperaturutkobling: Er tempera‐
turen for høy, blir først lysstyrken automatisk
redusert. Deretter kan det hende at displayet i
multimediesystemet slås helt av.

% Bruker du polaroid-solbriller kan visningens
lesbarhet på multimediesystemet bli vanske‐
lig eller begrenset.
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Oversikt over startskjermen

1 På startskjermen: Vise de tre første applika‐
sjonene
I andre visninger: Åpne startskjermen

2 Visning av for eksempel dekning, mobilnett‐
verkets feltstyrke, klokkeslett
Bilsymbol: Slå kjøresystemer hurtig av og på

3 Antall applikasjoner og aktuelt valgt visnings‐
område

4 Åpne FAVORITTER
5 Åpne applikasjon via symbolet
6 Applikasjonsnavn, inkludert aktuelt valg eller

aktuell visning
7 Hurtigtilgang (i eksempelet: vise anropslister,

søke etter kontakt)

Touch control

Betjene touch control (multimediesystem)

1 Knapp ©
Åpne startskjerm

2 Touch control
3 Tilbakeknapp

Tilbake til forrige visning
4 Betjeningsgruppe for multimediesystem

Trykke vippebryteren f ned: Vise favorit‐
ter
Vri på dreieknappen: Justere lydstyrken
Trykke på dreieknappen: Slå av lyden
6 Trykke vippebryteren oppover: Ringe/
motta samtale
~ Trykke vippebryteren nedover: Avvise/
avslutte samtale

# Åpne startskjermen: Trykk på knappen 1.

eller
# Trykk og hold lenge på knappen 3.
# Åpne meny eller liste: Trykk på touch con‐

trol 2.
# Lukke meny eller liste: Trykk på knappen
3.

# Velge menypunkt: Stryk opp, ned, mot ven‐
stre eller høyre på touch control 2.

# Trykk på touch control 2.

Stille inn følsomheten til touch control
Multimediesystem:
,© . Innstillin-

ger . System . Betj.elementer . Touch 
control-følsomhet 
# Velg Hurtig, Medium eller Langsomt.
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Slå akustisk tilbakemelding for touch control
av/på
Multimediesystem:
,© . Innstillin-

ger . System . Betj.elementer 
Funksjonen hjelper deg når du skal velge noe i en
liste.
# Velg Lydmelding.
# Still inn Normal, Høyt eller Av.

Når funksjonen er på, hører du en klikkelyd
når du blar i en liste. Når du når begynnelsen
eller slutten av listen, hører du en annen klik‐
kelyd.

Betjene berøringsskjermen

Forutsetninger 
R For kartfunksjonene: En iPhone® er koblet

til multimediesystemet via Apple CarPlay™,
eller en mobiltelefon er koblet til via Android
Auto.
R Et navigasjonsprogram er tilgjengelig på

mobiltelefonen.

Klikke
# Velge menypunkt eller oppføring: Klikk på

et symbol eller en oppføring.
# Forstørre kartmålestokk: Dobbeltklikk to

ganger med en finger.
# Forminske kartmålestokk: Klikk med to fin‐

gre.
# Legge inn tegn med tastaturet: Klikk på en

knapp.

Sveipebevegelser med en finger
# Navigere i menyen: Stryk oppover, nedover,

mot venstre eller høyre.
# Forskyve digitalt kart: Stryk i alle retninger.
# Tegninntasting ved hjelp av håndskrift: 

Skriv tegnet med en finger på berøringsskjer‐
men.

Sveipebevegelser med to fingre
# Forstørre eller forminske kartmålestokk:

Før to fingre fra hverandre eller sammen.
# Forstørre eller forminske utsnittet av en 

nettside: Før to fingre fra hverandre eller
sammen.

# Rotere kartet: Vri to fingre mot høyre eller
venstre.

Berøre, holde og dra
# Forskyve kartet: Berør berøringsskjermen

og skyv fingeren i hvilken som helst retning.
# Justere volumet på en skala: Berør berø‐

ringsskjermen og skyv fingeren mot venstre
eller høyre.

Berøre og holde
# Lagre reisemålet i kartet: Berør og trykk på

berøringsskjermen til en melding vises.
# Åpne en global meny i applikasjoner: Berør

og trykk på berøringsskjermen til menyen
ALTERNATIVER vises.

Applikasjoner

Åpne applikasjoner

Med knappene på betjeningslinjen

1 Knapp %
Åpne telefonen

2 Volumknapp
Stille inn lydstyrken(→ Side 177)

3 Knapp %/©
Kort trykk: Tilbake til siste visning
Langt trykk: Åpne startskjermen

4 Knapp 8/Ü
Kort trykk: Slå av lyden
Langt trykk: Slå multimediesystemet av/på

5 Knapp for hurtigtilgang til medier
Åpne styringsmenyen for den sist aktive
mediekilden

6 Bilknapp
Stille inn bilfunksjoner

7 Knapp $Õ

Åpne ønsket lydkilde ved å trykke gjentatte
ganger

8 Knapp ß
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Åpne navigasjon
Forutsetning: Mobiltelefonen er koblet til
multimediesystemet via USB-inngangen ç
med en egnet kabel. Mobiltelefonens naviga‐
sjonsapplikasjon kan brukes via Apple Car‐
Play™ eller Android Auto.

# Hurtigtilgang for stasjon og musikkspor: 
Trykk på knappen 5.
Styringsmenyen vises for lydkilden som ble
spilt sist.

# Stryk mot venstre eller høyre.
Radio: Forrige eller neste stasjon blir stilt inn.

Mediekilde: Forrige eller neste musikkspor
blir valgt.

# Skjule styringsmenyen: Trykk på knappen
5.

Via startskjermen
Når du starter bilen, vises startskjermen på multi‐
mediesystemets display.
# Velg applikasjonen ved å sveipe og trykke.

eller
# I en vilkårlig visning: Trykk på knappen
© på touch control.

eller
# Klikk på symbolet © på multimediesyste‐

mets display.
Applikasjonene vises.

# Velg applikasjonen ved å sveipe og trykke.

Endre plasseringen av applikasjonene på
startskjermen
# Åpne startskjermen.
# Trykk og hold en applikasjon på berørings‐

skjermen til symbolene vises.
# Klikk på = eller ; og flytt på applika‐

sjonen i menyen.
# Klikk på ø.

Slå lyden av/på

På multifunksjonsrattet

# Dempe: Trykk på volumknappen 1.
I statuslinjen på multimediesystemets display
vises symbolet 8.

Du hører trafikkmeldinger og navigasjonsmel‐
dinger selv om lyden er dempet.

# Slå på: Vri på volumreguleringen 1 eller
skift mediekilde.

På multimediesystemet

# Slå av: Trykk kort på knappen 1.
I statuslinjen på multimediesystemets display
vises symbolet 8.

Du hører trafikkmeldinger og navigasjonsmel‐
dinger selv om lyden er slått av.

# Slå på: Skifte mediekilde eller trykk kort på
knappen 1.
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Stille inn lydstyrken

På multifunksjonsrattet

# Vri på volumkontrollen 1.
Lydstyrken til den aktuelle radio- eller medie‐
kilde stilles inn. Lydstyrken til andre lydkilder
kan justeres separat.

Juster lydstyrken i følgende situasjoner:

R Under en trafikkmelding
R Under en navigasjonstalemelding

Funksjonen er mulig i følgende tilfeller:

En iPhone® er koblet til multimediesystemet
via Apple CarPlay™, eller en mobiltelefon er
koblet til via Android Auto.

Et navigasjonsprogram er tilgjengelig på
mobiltelefonen.

Lydstyrken til den aktuelle mediekilden
endrer seg i samsvar med lydstyrken til navi‐
gasjonstalemeldingen.
R Under en telefonsamtale

På multimediesystemet

# Heve/senke trinn for trinn: Trykk vippebry‐
teren 1 kort opp eller ned.

# Heve/senke permanent: Trykk vippebryte‐
ren 1 opp eller ned til ønsket volum er inn‐
stilt.

Favoritter

Oversikt over favoritter
Favoritter gir raskere tilgang til applikasjoner du
bruker ofte. Du kan opprette totalt 20 favoritter.

Du kan velge favoritter fra kategorier eller legge
til en favoritt direkte fra en applikasjon.

Åpne favoritter

I displayet til multimediesystemet
# Klikk på ©.

Startskjermen vises.
# Stryk oppover til FAVORITTER vises.

På rattet
# Trykk vippebryteren f på rattet ned.

Legge til i favoritter

Velge favoritter fra kategorier
# Klikk på © i multimediesystemets display.

Startskjermen vises.
# Stryk oppover til FAVORITTER vises.
# Velg W  Opprett favoritt.

Kategoriene vises.
# Velg kategorien.

Favorittene vises.
# Velg en favoritt.

Favoritten plasseres på neste ledige posisjon.
# Alle posisjonene i favoritter er opptatt: 

Bekreft den viste meldingen med OK.
En liste viser alle favoritter.

# Velg en favoritt som skal overskrives.

Legge til i favoritter fra en applikasjon

Eksempler på å legge til fra en applikasjon er:

R Lagre en kontakt.
R Lagre en radiostasjon.
R Legge til en mediekilde.

# Lagre kontakt som global favoritt: Velg en
kontakt (→ Side 184).
Detaljene vises.

# Hold inne et telefonnummer, til menyen
ALTERNATIVER vises.

# Velg Lagre som favoritt.
Kontakten legges til som favoritt.
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# Lagre radiostasjoner som globale favorit‐
ter: Still inn en radiostasjon (→ Side 196).

# Trykk og hold på radiostasjonen til menyen
ALTERNATIVER vises.

# Velg Lagre som favoritt.
Radiostasjonen er lagt til i favoritter.

Gi favoritter nytt navn
# Klikk på © i multimediesystemets display.

Startskjermen vises.
# Stryk oppover til FAVORITTER vises.
# Hold på en favoritt til menyen ALTERNATIVER

vises.
# Velg Gi nytt navn.
# Tast inn navnet.
# Velg OK.

Forskyve favoritter

Forskyve favoritter i favorittmenyen
# Klikk på © i multimediesystemets display.

Startskjermen vises.
# Stryk oppover til FAVORITTER vises.
# Hold på en favoritt til menyen ALTERNATIVER

vises.
# Velg Forskyv.
# Flytt favoritten til den nye posisjonen.
# Klikk på ø.

Slette favoritter
# Klikk på © i multimediesystemets display.

Startskjermen vises.
# Stryk oppover til FAVORITTER vises.
# Hold på en favoritt til menyen ALTERNATIVER

vises.
# Velg Slett.
# Velg Ja.

Taste inn tegn

Bruke tegninntastingen

& ADVARSEL Fare for distraksjon på grunn
av informasjonssystemer og kommunika‐
sjonsutstyr

Betjener du integrerte informasjonssystemer
og kommunikasjonsutstyr mens du kjører,
kan du miste oppmerksomheten mot trafik‐
ken. Du kan dessuten miste kontrollen over
bilen.

# Slikt utstyr skal bare betjenes når tra‐
fikksituasjonen tillater det.

# Hvis dette ikke er tilfellet, må du kjøre
til side og stoppe og legge inn informa‐
sjonen når bilen står i ro.

Følg lover og regler i landet hvor du oppholder
deg, når du bruker multimediesystemet.

Tegn kan tastes inn med disse betjeningselemen‐
tene:

R Touch control
R Berøringsskjerm (display på multimediesyste‐

met)

På touch control følger tegninntastingen med
markørkontroll.

Tegninntastingen kan startes på ett betjenings‐
element, og fortsettes på et annet.
# Når tastaturet vises, skriver du inn tegnene

på betjeningselementet ved å stryke og
trykke eller klikke (berøringsskjerm).

eller
# Skriv tegnene på berøringsskjermen.

Eksempler på tegninntasting er:

R Gi en favoritt nytt navn.
R Taste inn et telefonnummer.

Taste inn tegn på berøringsskjermen

Med tastaturet

1 Inntastingslinje
2 Forslag
3 Sletter inntastingen
4 Slette

Et klikk sletter det siste tegnet du skrev inn
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Berør og hold sletter inntastingen
5 Overta inntastingen
6 Taste inn mellomrom
7 Bytte tastaturspråk
8 Bytte til tall og spesialtegn (nivå 2)

#+= Bytte til flere spesialtegn (nivå 3)
ABC Bytte til bokstaver (nivå 1)

9 Et klikk skifter mellom store og små boksta‐
ver
Langt trykk stiller inn store bokstaver perma‐
nent

# Åpne tegninntastingen, f.eks. gi nytt navn til
en favoritt (→ Side 178).
Tastaturet vises.

# Klikk på en tegnknapp.
Tegnet føres inn i inntastingslinjen 1. For‐
slag vises i 2.

# Velge forslag: Velg ett av forslagene.
# Når det er tilgjengelig, kan du se flere forslag

med q eller r.
# Fortsett tegninntastingen.
# Legge inn alternative tegn: Trykk lenge på

et tegn.
# Velg tegnet.
# Avslutte tegninntastingen: Trykk på knap‐

pen %.

% Hvilke redigeringsfunksjoner som er tilgjen‐
gelige, avhenger av redigeringsoppgaven, det
innstilte skriftspråket og tegnnivået.

Stille inn tastaturet for tegninntasting
Multimediesystem:
, Innstillinger . System . Betj.elemen-

ter . Tastatur og håndskrift 
# Bekreft Velg tastaturer.

Velg tastaturspråk fra listen.

Systeminnstillinger

Display

Konfigurere displayinnstillinger
Multimediesystem:
,© . Innstillin-

ger . System . Display 

Displaylysstyrke
# Velg Displaylysstyrke.
# Velg lysstyrkeverdien.

Slå displayet av/på
# Av: Velg Display av.
# På: Trykk på en knapp f.eks. %.

Slå temperaturvisning av/på
# Velg Temperaturvisning.
# Velg Utetemperatur eller Kjølevæsketempera-

tur.
Den valgte temperaturen vises i kombiinstru‐
mentet.

Klokkeslett og dato

Stille inn klokkeslett og dato automatisk
Multimediesystem:
,© . System . Tid og dato 
# Slå av Manuell tidsjustering ª.

Klokkeslett og dato stilles inn automatisk i
henhold til valgt tidssone og sommertidsalter‐
nativ.

% Korrekt klokkeslett er nødvendig for følgende
funksjoner:
R Veivisning med tidsavhengig trafikksty‐

ring
R Beregnet ankomsttid

Stille inn tidssonen
Multimediesystem:
,© . Innstillinger . System . Tid 

og dato 

Stille inn tidssonen manuelt
# Velg Tidssone:.

Listen over land vises.

% Hvis flere tidssoner er tilgjengelige i et land,
vises disse etter valg av landet.

# Velg et land og ev. en tidssone.
Den innstilte tidssonen vises bak Tidssone:.

Stille inn tidssonen automatisk
# Slå på Automatisk tidssone.

Stille inn klokkeslett- og datoformat
Multimediesystem:
,© . Innstillinger . System . Tid 

og dato . Still inn format 
# Still inn dato- og klokkeslettformatet #.

Stille inn klokkeslett og dato manuelt

Forutsetninger 
R Funksjonen Manuell tidsjustering er slått på.
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R For manuell datoinnstilling: Det er ikke
installert GPS i bilen.

Multimediesystem:
,© . Innstillinger . System . Tid 

og dato 

Stille inn klokkeslett
# Velg Stille klokken.
# Still inn et klokkeslett.

% I biler med GPS stilles klokkeslettet automa‐
tisk inn ved hjelp av den valgte tidssonen.

Stille inn dato
# Velg Still inn dato.
# Still inn en dato.

% I biler med GPS kan det ikke angis en dato
selv om manuell tidsjustering er aktiv.
Datoen blir automatisk innstilt via den valgte
tidssonen.

Bluetooth®

Informasjon om Bluetooth®

Bluetooth® er en teknikk for trådløs dataoverfø‐
ring over korte strekninger opptil ca. 10 m . Via
Bluetooth® kan du f.eks. koble mobiltelefonen til
multimediesystemet og bruke følgende funksjo‐
ner:
R Håndfrisett med tilgang til følgende alternati‐

ver:
- Anropslister (→ Side 185)
R Internettforbindelse
R Lytte til musikk via Bluetooth®-audio
R Overføre visittkort (vCards) til bilen

Bluetooth® er et beskyttet varemerke fra Blue‐
tooth Special Interest Group (SIG) Inc.

% Internettforbindelse via Bluetooth® er ikke til‐
gjengelig i alle land.

Slå Bluetooth® av/på
Multimediesystem:
,© . System . Wi-Fi & Bluetooth 
# Slå Bluetooth® av eller på.

Wi-Fi

Oversikt over Wi-Fi-forbindelse
Det trådløse nettverket i bilen skal kun benyttes
for Apple® CarPlay. Du kan ikke koble deg til nett‐
verket utenom denne applikasjonen.

Mer informasjon om Apple® CarPlay
(→ Side 185).

Slå trådløst nett av/på
Multimediesystem:
,© . Innstillinger . System . Wi-

Fi & Bluetooth 
# Slå Trådløst nett på eller av.

Når Trådløst nett er slått av, er kommunika‐
sjonen via trådløst nett brutt til samtlige
enheter.

Systemspråk

Informasjon om systemspråk
Med denne funksjonen velger du språk for meny‐
visningene og navigasjonsmeldingene. Språkval‐
get påvirker muligheten til inntasting av tegn.
Navigasjonsmeldingene finnes ikke på alle språk.
Hvis et språk ikke støttes, hører du navigasjons‐
meldingene på engelsk.

Stille inn systemspråket
Multimediesystem:
,© . Innstillin-

ger . System . Språk 
# Still inn språket.

Stille inn enhet for avstand

Multimediesystem:
,© . System . Måleenheter 
# Velg km eller mi.
# Slå på Ekstra speedometer for visning på mul‐

tifunksjonsdisplayet til instrumentdisplayet.

Tilbakestillingsfunksjon (nullstille)

Multimediesystem:
,© . Innstillinger . System . Til-

bakestill 

Tilbakestille via multimediesystemet

Personlige data slettes, f.eks.:

R Stasjonsminne
R Tilkoblede mobiltelefoner
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# Velg Ja.

Hvis PIN-beskyttelsen er aktiv, får du spørsmål
om denne også skal tilbakestilles når du tilbake‐
stiller til fabrikkinnstillingene.
# Velg Ja.
# Oppgi den aktuelle PIN-koden.

PIN-koden tilbakestilles.

eller:
# Velg Nei.

Den aktuelle PIN-koden beholdes etter tilba‐
kestilling.

% Hvis du har glemt PIN-koden, kan du få et
Mercedes-Benz verksted til å deaktivere PIN-
beskyttelsen.

Du får så et nytt spørsmål om enheten skal tilba‐
kestilles.
# Velg Ja.

Multimediesystemet tilbakestilles til fabrik‐
kinnstilling.

Tilbakestille med knappetrykk
# Trykk på knapp % og \ samtidig til

multimediesystemet starter på nytt (minst 15
sekunder).
Multimediesystemet startes på nytt. Ved
denne prosessen blir ingen data slettet.

Bilinformasjon

Vise bildata

Multimediesystem:
,© . Bilinfo 
# Velg Bil.

Bildata vises.

Vise motordata

Multimediesystem:
,© . Bilinfo 
# Velg Motor.

Motordata blir vist.

% Verdiene for motoreffekt og motordreiemo‐
ment kan avvike fra de nominelle verdiene.

Innvirkende faktorer er f.eks.:

R Motorturtall
R Høyde over havet
R Drivstoffkvalitet
R Utetemperatur

Vise forbruksindikatoren

Multimediesystem:
,© . Bilinfo 
# Velg Forbruk.

En indikator med aktuelle og gjennomsnittlige
forbruksverdier vises.

Telefon

Telefoni

Oversikt over telefonmenyen

1 Batteristatus for tilkoblet mobiltelefon
2 Bluetooth®-enhetsnavn for mobiltelefonen

som er tilkoblet
3 Mobilnettets feltstyrke
4 Alternativer
5 Enhetsbehandling
6 Talltastatur
7 Anropsliste
8 Søke etter kontakt

Bluetooth® profil for mobiltelefonen: I profilen
PBAP (Phone Book Access Profile) vises kontak‐
ter automatisk i multimediesystemet.

Informasjon om telefoni

& ADVARSEL Fare for distraksjon ved
betjening av integrerte kommunikasjons‐
enheter under kjøring.

Betjener du integrert kommunikasjonsutstyr
mens du kjører, kan du bli så distrahert at du
ikke klarer å følge med på trafikken. Du kan
dessuten miste kontrollen over bilen.
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# Slikt utstyr skal bare betjenes når tra‐
fikksituasjonen tillater det.

# Hvis dette ikke er tilfellet, må du kjøre
til side og stoppe og legge inn informa‐
sjonen når bilen står i ro.

& ADVARSEL Fare for å bli distrahert ved
bruk av mobilt kommunikasjonsutstyr
under kjøring

Hvis du bruker mobilt kommunikasjonsutstyr
under kjøringen, risikerer du å bli distrahert
fra trafikksituasjonen. og dessuten miste kon‐
trollen over bilen.
# Dette utstyret skal kun benyttes når

bilen står stille.

Følg bestemmelsene om bruk av mobilt kommu‐
nikasjonsutstyr i bilen som gjelder det landet du
oppholder deg i.
Du får mer informasjon på et Mercedes-Benz
verksted eller under http://www.mercedes-
benz.com/connect

Informasjon om telefoni

I følgende situasjoner kan samtaler bli brutt
under kjøring:

R Du befinner deg i et område med dårlig dek‐
ning.
R Du skifter fra en sender-/mottakerstasjon

(celle) til en annen og det er ikke noen ledig
samtalekanal i denne stasjonen.
R SIM-kortet som brukes, er ikke kompatibelt

med det tilgjengelige nettet.
R En mobiltelefon med twincard er også logget

inn i nettverket med det andre SIM-kortet.

Multimediesystemet støtter samtaler i HD Voice®

for bedre talekvalitet. Mobiltelefonene og mobille‐
verandørene til samtalepartnerne må da støtte
HD Voice®.

Forbindelseskvaliteten kan gi endringer i stemme‐
kvaliteten.

Koble til mobiltelefon

Forutsetninger 
R Bluetooth® er innkoblet på mobiltelefonen (se

bruksanvisningen fra produsenten).
R Bluetooth® på multimediesystemet er innkob‐

let (→ Side 180).

Multimediesystem:
,© . Telefon . ª 

Søke etter mobiltelefonen
# Velg Koble til en ny enhet.

Koble til mobiltelefon (autorisere via Secure
Simple Pairing)
# Velg en mobiltelefon.
# I multimediesystemet og på mobiltelefonen

vises en kode.
# Kodene stemmer overens: Bekreft koden på

mobiltelefonen.

% For å autorisere eldre mobiltelefoner må du
legge inn en kode fra ett til 16 sifre på mobil‐
telefonen og på multimediesystemet.

% Opp til 15 mobiltelefoner kan autoriseres i
multimediesystemet.
Autoriserte mobiltelefoner tilkobles automa‐
tisk.

% Den tilkoblede mobiltelefonen kan også bru‐
kes som Bluetooth®-audioenhet
(→ Side 193).

Bytte mobiltelefoner
Multimediesystem:
, Telefon . ª 
# Ingen autorisert mobiltelefon tilgjengelig: 

Velg Koble til en ny enhet.
# Velg en mobiltelefon.
# Ny autorisert mobiltelefon: Bekreft tallko‐

den på mobiltelefonen.

Skifte mobiltelefon
# Velg autorisert mobiltelefon.

Den valgte mobiltelefonen forbindes med
multimediesystemet.

Deautorisere mobiltelefonen
Multimediesystem:
,© . Telefon . ª 
# Velg Ä i linjen for mobiltelefoner.
# Velg Deautoriser.

Informasjon om Near Field Communication
(NFC)
Med NFC kan du kontaktløst utveksle data over
korte avstander eller koble til en mobiltelefon til
multimediesystemet (igjen).

Mer informasjon finner du på: http://
www.mercedes-benz.com/connect
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Bruke mobiltelefonen via Near Field Commu‐
nication (NFC)

Forutsetninger 
R NFC er slått på på mobiltelefonen (se bruks‐

anvisningen fra produsenten).
R Skjermen på mobiltelefonen er slått på og

låst opp (se bruksanvisningen fra produsen‐
ten).

# Åpne dekselet til oppbevaringsrommet 1
over displayet til multimediesystemet.

# Koble til mobiltelefonen: Hold mobiltelefo‐
nens NFC-område (se produsentens bruksan‐
visning) mot oppbevaringsmatten 2 eller
legg mobiltelefonen på matten.

# Følg instruksjonene på displayet til multime‐
diesystemet for å koble til mobiltelefonen.
Koble til mobiltelefon (→ Side 182).

# Bytte mobiltelefon: Hold mobiltelefonens
NFC-område (se produsentens bruksanvis‐
ning) mot oppbevaringsmatten, eller legg
mobiltelefonen på matten.

# Følg instruksjonene på displayet til multime‐
diesystemet for å bytte mobiltelefonen.

# Bekreft instruksjonene på mobiltelefonen ved
behov (se bruksanvisningen fra produsenten).

Mer informasjon finner du på: http://
www.mercedes-benz.com/connect

Stille inn lytte- og talevolum

Forutsetninger 
R En mobiltelefon er tilkoblet (→ Side 182).

Multimediesystem:
,© . Telefon . ª 

Denne funksjonen muliggjør optimal stemmekva‐
litet.
# Velg Ä i mobiltelefonens linje.
# Velg Mottaksvolum og Overføringslydstyrke.
# Still inn lydstyrken.

Mer om anbefalt lytte- og talevolum: http://
www.mercedes-benz.com/connect

Starte/stoppe stemmegjenkjenning på mobil‐
telefonen

Forutsetninger 
R I forgrunnen er mobiltelefonen tilkoblet multi‐

mediesystemet (→ Side 182).

Starte stemmegjenkjenning på mobiltelefo‐
nen
# Trykk og hold knappen £ på multifunk‐

sjonsrattet inne i over ett sekund.
Nå kan du bruke mobiltelefonens stemme‐
gjenkjenning.

Stoppe stemmegjenkjenning på mobiltelefo‐
nen
# Trykk på knappen 8 eller ~ på multi‐

funksjonsrattet.

% Når en mobiltelefon er tilkoblet via Smartp‐
hone Integration, blir stemmegjenkjenningen
på denne mobiltelefonen startet eller stop‐
pet.

Anrop

Ringe
Multimediesystem:
,© . Telefon 

Ringe opp ved å taste inn nummeret
# Velg _.
# Tast inn et nummer.
#

Velg .
Nummeret slås.

Ta imot samtale
#

Velg Godta.

Avvise samtale
#

Velg Avvis.

Avslutte samtale
#

Velg .
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Aktivere funksjoner under en samtale

Følgende funksjoner er tilgjengelige under en
samtale:

Avslutt samtale

Mikrofon av

_ Talltastatur (vise for å sende DTMF-toner)

Overfør til telefon (samtalen overføres fra
håndfrimodus til telefonen)

# Velg en funksjon.

Holde pågående samtale
# Klikk på kontakten eller anropet.

Samtalen settes på vent.

% Anropet som er på vent, kan avsluttes når
som helst eller aktiveres igjen med et nytt
klikk.

Samtale med flere deltakere

Forutsetninger 
R En aktiv samtale pågår (→ Side 183).
R En ny samtale har blitt aktivert.

Skifte mellom samtaler
# Velg kontakten.

Den valgte samtalen er aktiv. Den andre sam‐
talen settes på vent.

Aktivere samtalen som er på vent
# Velg kontakten til samtalen som er på vent.

Avslutte den aktive samtalen
#

Velg Avslutt samtale.

% På noen mobiltelefoner aktiveres samtalen
som er på vent straks etter at den aktive
samtalen avsluttes.

Motta/avvise ventende samtale

Forutsetninger 
R En aktiv samtale pågår (→ Side 183).

Hvis det kommer inn et anrop under en aktiv
samtale, får du en melding.

Avhengig av mobiltelefonen og nettverksoperatø‐
ren hører du en ventelyd.

#

Velg Godta.
Det innkommende anropet er aktivert.

Den forrige samtalen settes på vent.
#

Velg Avvis.

% Funksjonen og prosedyren avhenger av
mobilnettleverandøren og mobiltelefonen (se
bruksanvisningen fra produsenten).

Kontakter

Informasjon om kontaktmenyen
Kontaktmenyen inneholder alle kontakter fra til‐
gjengelige datakilder, som f.eks. mobiltelefon.

Du kan lagre inntil 3000 kontakter.

Fra kontaktmenyen kan du bruke ringefunksjo‐
nen, f.eks. Ring kontakt (→ Side 185).

Mobiltelefonens kontakter vises automatisk når
en mobiltelefon er koblet til multimediesystemet
(→ Side 182) og automatisk åpning (→ Side 184)
er slått på.

Laste ned kontaktene fra mobiltelefonen
Multimediesystem:
,© . Telefon .Z 

Automatisk
# Slå på Synkroniser kontakter automatisk

.

Manuelt
# Slå av Synkroniser kontakter automatisk

.
# Velg Synkroniser kontakter.

Åpne kontakt
Multimediesystem:
,© . Telefon .g 

Følgende muligheter er tilgjengelige for å søke
etter kontakter:

R Søk etter initialer
R Søk etter navn
R Søk på telefonnummer

# Legg inn tegnene i søkefeltet.
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# Velg kontakten.
Detaljene til kontakten vises.

Endre navneformat for kontaktene
Multimediesystem:
,© . Telefon .Z 
# Velg Navneformat.
Følgende alternativer er mulige:

R Etternavn, fornavn
R Etternavn fornavn
R Fornavn etternavn

# Velg et alternativ.

Ringe til kontakt
Multimediesystem:
,© . Telefon .g 
# Velg ª Søk etter kontakt .
# Legg inn tegnene i søkefeltet.
# Velg kontakten.
# Velg telefonnummeret.

Nummeret slås.

Slette kontakter

Forutsetninger 
R Funksjonen Synkroniser kontakter automa-

tisk er slått av (→ Side 184).

Multimediesystem:
,© . Telefon 

Slette alle kontakter
# Velg Z.
# Velg Slett kontakter.

Anropsliste

Oversikt over anropsliste
Avhengig av om mobiltelefonen støtter Blue‐
tooth®-profilen PBAP eller ikke, kan dette ha ulik
virkning på skjermen og funksjonene i anropsli‐
sten.

Hvis Bluetooth®-profilen PBAP støttes, har dette
følgende virkninger:

R Anropslistene til mobiltelefonen vises på mul‐
timediesystemet.
R Forbindelsen for Bluetooth®-profilen PBAP må

eventuelt bekreftes når du kobler til mobilte‐
lefonen.

Hvis Bluetooth®-profilen PBAP ikke støttes, har
dette følgende virkninger:

R Så snart du foretar anrop i bilen oppretter
multimediesystemet automatisk en anropsli‐
ste.
R Anropslisten blir ikke synkronisert med

anropslistene i mobiltelefonen.

Ringe anrop fra anropslisten
Multimediesystem:
,© . Telefon 
#

Velg Anropsliste.
# Velg en oppføring.

Nummeret slås.

Åpne flere alternativer i anropslisten
Multimediesystem:
,© . Telefon 
#

Velg Anropsliste.
# For kontakter som allerede er lagret: Velg

r i linjen til en oppføring.
Alternativene vises.

Apple CarPlay™

Oversikt over Apple CarPlay™

& ADVARSEL Fare for distraksjon på grunn
av informasjonssystemer og kommunika‐
sjonsutstyr

Betjener du integrerte informasjonssystemer
og kommunikasjonsutstyr mens du kjører,
kan du miste oppmerksomheten mot trafik‐
ken. Du kan dessuten miste kontrollen over
bilen.
# Slikt utstyr skal bare betjenes når tra‐

fikksituasjonen tillater det.
# Hvis dette ikke er tilfellet, må du kjøre

til side og stoppe og legge inn informa‐
sjonen når bilen står i ro.

Følg lover og regler i landet hvor du oppholder
deg, når du bruker multimediesystemet.

Med Apple CarPlay™ kan du bruke iPhone®-funk‐
sjonene via multimediesystemet. Betjeningen
utføres på berøringsskjermen, touch control eller
med stemmestyringen Siri®. Stemmestyringen
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aktiveres med et langt trykk på knappen £ på
multifunksjonsrattet.

Kun én mobiltelefon kan være koblet til multime‐
diesystemet via Apple CarPlay™ om gangen.

Det kan variere fra land til land hvorvidt Apple
CarPlay™ er tilgjengelig.

Det er den aktuelle leverandøren som er ansvarlig
for applikasjonen og tjenester og innhold i denne
sammenheng.

Informasjon om Apple CarPlay™
Mens du bruker Apple CarPlay™, er ikke medie‐
kilden iPod® tilgjengelig for iPhone®.

Koble til iPhone® via Apple CarPlay™

Forutsetninger 
R Den nyeste versjonen til operativsystemet

brukes i enheten din (se bruksanvisningen fra
produsenten).
R Apple CarPlay™ oppnår bare full funksjon

med en internettforbindelse.
R iPhone® er forbundet med USB-inngangen
ç på multimediesystemet via en egnet
kabel (→ Side 193).

Multimediesystem:
,© . Mercedes PRO & 

apper . Smarttelefon . Apple Car-
Play . Start Apple CarPlay 

Akseptere/avvise personvernbestemmelser
Du ser en melding med personvernbestemmelser.
# Velg Aksepter og start.
% Når Apple CarPlay™-forbindelsen er aktiv,

kan du slå Start automatisk av og på.

Forlate Apple CarPlay™
# Trykk på knappen ò.

% Dersom Apple CarPlay™ ikke ble vist i full‐
skjerm før siste frakobling, starter program‐
met i bakgrunnen ved neste tilkobling. Du
kan åpne Apple CarPlay™ via hovedmenyen.

Hente opp lydinnstillinger til Apple CarPlay™
Multimediesystem:
,© . Mercedes PRO & 

apper . Smarttelefon . Apple Car-
Play .Z 
# Velg Innstillinger for lyd.

Avslutte Apple CarPlay™
# Koble fra forbindelsen via tilkoblingskabel

mellom mobiltelefon og multimediesystem.
Mercedes-Benz anbefaler at du bare kobler
fra forbindelsen via tilkoblingskabelen når
bilen står stille.

Android Auto

Oversikt over Android Auto

& ADVARSEL Fare for distraksjon på grunn
av informasjonssystemer og kommunika‐
sjonsutstyr

Betjener du integrerte informasjonssystemer
og kommunikasjonsutstyr mens du kjører,
kan du miste oppmerksomheten mot trafik‐
ken. Du kan dessuten miste kontrollen over
bilen.
# Slikt utstyr skal bare betjenes når tra‐

fikksituasjonen tillater det.
# Hvis dette ikke er tilfellet, må du kjøre

til side og stoppe og legge inn informa‐
sjonen når bilen står i ro.

Følg lover og regler i landet hvor du oppholder
deg, når du bruker multimediesystemet.

Med Android Auto kan du bruke funksjonene i
mobiltelefoner med operativsystemet Android på
multimediesystemet. Betjeningen utføres med
berøringsskjerm eller stemmestyring. Stemme‐
styringen aktiveres med et langt trykk på knap‐
pen £ på multifunksjonsrattet.

Kun én mobiltelefon om gangen kan være koblet
til multimediesystemet via Android Auto.

Tilgangen til Android Auto og Android Auto apper
kan variere fra land til land.

Det er den aktuelle leverandøren som er ansvarlig
for applikasjonen og tjenester og innhold i denne
sammenheng.

Informasjon om Android Auto
Når du bruker Android Auto, er forskjellige funk‐
sjoner i multimediesystemet, f.eks.mediekilden
Bluetooth®-audio, ikke tilgjengelig.

Koble til mobiltelefonen via Android Auto

Forutsetninger 
R Av hensyn til sikkerheten må første aktivering

av Android Auto på multimediesystemet fore‐
tas mens bilen står stille.
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R Mobiltelefonen støtter Android Auto fra og
med Android 5.0.
R Android Auto-appen er installert på mobiltele‐

fonen.
R For at du skal kunne bruke telefonfunksjo‐

nene, er mobiltelefonen koblet til multimedie‐
systemet via Bluetooth® (→ Side 182).

Har det ikke vært opprettet noen forbindelse
tidligere, blir den opprettet når mobiltelefonen
benyttes med Android Auto.
R Mobiltelefonen er koblet til multimediesyste‐

met via USB-inngangen ç med en egnet
kabel (→ Side 193).
R Android Auto fungerer bare fullt ut med en

internettforbindelse.

Multimediesystem:
,© . Smarttelefon . Mercedes PRO 

& apper . Android Auto . Start Android Auto 

Akseptere/avvise personvernbestemmelser
Du ser en melding med personvernbestemmelser.
# Velg Aksepter og start.
% Når Android Auto-forbindelsen er aktiv, kan

du slå Start automatisk av og på.

Forlate Android Auto
# Trykk på knappen ò.

% Dersom Android Auto ikke ble vist i forgrun‐
nen før siste frakobling, starter programmet i
bakgrunnen ved neste tilkobling. Du kan åpne
Android Auto via hovedmenyen.

Åpne lydinnstillinger for Android Auto
Multimediesystem:
,© . Mercedes PRO & 

apper . Smarttelefon . Android 
Auto .Z 
# Velg Innstillinger for lyd.

Avslutte Android Auto
# Koble fra forbindelsen via tilkoblingskabel

mellom mobiltelefon og multimediesystem.
Mercedes-Benz anbefaler at du bare kobler
fra forbindelsen via tilkoblingskabelen når
bilen står stille.

Overførte bildata fra Android Auto og Apple
CarPlay™

Oversikt over overførte bildata
Ved bruk av Android Auto eller Apple CarPlay™
overføres definerte bildata til mobiltelefonen. Slik

kan utvalgte tjenester på mobiltelefonen brukes
på best mulig måte. Det er ingen aktiv tilgang til
bildataene.

Følgende systeminformasjon overføres:

R Multimediesystemets programvareversjon
R System ID (anonymisert)

Dataoverføringen tjener til å forbedre kommuni‐
kasjonen mellom bilen og mobiltelefonen.

Til dette, og for å kunne tilordne flere biler på
mobiltelefonen, genereres det en tilfeldig bilko‐
ding.

Denne har ingen forbindelse med understells‐
nummeret (VIN) og slettes når multimediesyste‐
met tilbakestilles (→ Side 180).

Følgende tilstandsdata for bilen overføres:

R Aktuell girposisjon
R Forskjell mellom parkering, stansing, rulling

og kjøring
R Dag-/nattmodus for kombiinstrumentet

Dataoverføringen tjener til å tilpasse innhold som
vises, til kjøresituasjonen.

Følgende posisjonsdata overføres:

R Koordinater
R Hastighet
R Kompassretning
R Akselerasjonsretning

Disse dataene overføres kun ved aktiv navigasjon
for å forbedre denne (f.eks. i en tunnel).

Mercedes PRO connect

Informasjon om Mercedes PRO connect

Mercedes PRO connect har blant annet følgende
tjenester:

R Ulykkes- og veihjelp (serviceknapp eller auto‐
matisk uhells- eller havariregistrering)

Foreta et anrop til Mercedes-Benz kundesen‐
ter med serviceanropsknappen i takbetje‐
ningsenheten (→ Side 188).

Du kan også velge en menyoppføring i multi‐
mediesystemet (→ Side 188).
R Spørsmål om serviceavtaler og lignende (ser‐

viceanropsknapp)
R Mercedes-Benz nødanropssystem

Utløse et anrop til Mercedes-Benz nødsentra‐
len med knappen G (SOS-knapp) i takbe‐
tjeningsenheten (→ Side 188).
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Ved bruk av tjenestene er Mercedes PRO connect
ulykkes- og veihjelp og Mercedes-Benz nødsen‐
tral tilgjengelige døgnet rundt.

Vær oppmerksom på at Mercedes PRO connect
er en tjeneste fra Mercedes-Benz. I nødsituasjo‐
ner må du først og fremst ta kontakt med de van‐
lige nasjonale nødnumrene. Nødanropssystemet
til Mercedes-Benz kan også brukes i nødsituasjo‐
ner (→ Side 190).

Ringe Mercedes-Benz kundesenter via multi‐
mediesystemet

Forutsetninger for bruk av tjenestene til 
Mercedes PRO connect i bilen 
R Du har tilgang til et GSM-nett.
R Det er GSM-dekning for avtalepartneren i den

nevnte regionen.
R For automatisk overføring av bildata må ten‐

ningen være på.

Multimediesystem:
,© . Telefon .g 
# Åpne Mercedes PRO connect.

Med ditt samtykke sender multimediesyste‐
met de nødvendige bildataene.

Dataoverføringen vises på displayet til multi‐
mediesystemet. Deretter kan du velge en tje‐
neste, før du settes over til en kontaktperson
hos Mercedes-Benz kundeservice.

Ringe opp ved å bruke takbetjeningsenheten

1 Serviceanropsknapp
2 Lås på dekselet til knappen G (SOS-

knapp)
3 Knapp G (SOS-knapp)

# Foreta serviceanrop: Trykk på knappen 1.
# Foreta nødanrop: Trykk lett på låsen på dek‐

selet til SOS-knappen G 2 for å åpne
det.

# Trykk på knappen G 3 i minst ett
sekund.

Hvis et serviceanrop er aktivt, kan et nødanrop
likevel utløses. Dette har prioritet fremfor alle
andre aktive anrop.

Informasjon om serviceanrop ved hjelp av
takbetjeningsenheten
Det er foretatt et anrop til Mercedes-Benz kunde‐
senter via serviceanropsknappen i takbetjenings‐
enheten.

Ved uhell får du hjelp av:

R En kvalifisert Mercedes-Benz tekniker repare‐
rer bilen på stedet og/eller tauer bilen til
nærmeste Mercedes-Benz verksted.

For disse tjenestene kan det påløpe kostna‐
der.

Du får blant annet informasjon om følgende
temaer:

R Aktivering av Mercedes PRO connect
R Betjening av bilen
R Nærmeste Mercedes-Benz verksted
R Flere produkter og tjenester fra Mercedes-

Benz

Data overføres mens du er tilkoblet Mercedes-
Benz kundesenter (→ Side 189).

Informasjon om Mercedes PRO connect ulyk‐
keshjelp
Ulykkeshjelpen i Mercedes PRO connect supple‐
rer Mercedes-Benz nødanropssystem
(→ Side 190).

Etter en ulykke er det utløst et nødanrop til
Mercedes-Benz nødsentral:

R En taleforbindelse til en kontaktperson på
Mercedes-Benz nødsentral blir opprettet.
R Ved behov viderekobler kontaktpersonen på

Mercedes-Benz nødsentralen anropet til
Mercedes-Benz PRO connect ulykkeshjelp.
R Bilen taues til et Mercedes-Benz verksted om

nødvendig.

Hvis bilen registrerer en liten ulykke, vises en
melding på multimediesystemet.
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Meldingen bekreftes i multimediesystemet:

R En taleforbindelse til en kontaktperson hos
Mercedes-Benz PRO connect ulykkeshjelp blir
opprettet.
R Bilen taues til et Mercedes-Benz verksted om

nødvendig.

Avtale et servicetidspunkt via Mercedes PRO
connect
Har du aktivert tjenesten servicetjenester, overfø‐
res automatisk relevante data til Mercedes-Benz
kundesenter. På den måten får du individuelle
anbefalinger om service på bilen.

Uavhengig av om du har samtykket til servicetje‐
nesten, minner multimediesystemet deg på neste
service etter et bestemt tidsrom. Du får spørsmål
om du vil gjøre en timeavtale.
# Avtale servicetidspunkt: Velg Ring.

Når du har samtykket, overføres bildataene,
og en medarbeider fra Mercedes-Benz kunde‐
senteret tar imot ditt ønske for servicetids‐
punktet. Informasjonen gis videre til den ser‐
vicebedriften du ønsker.

Verkstedet kontakter deg innen 24 timer.

% Velger du Senere når servicemeldingen vises,
forsvinner meldingen og vises på nytt etter et
bestemt tidsrom.

Samtykke til dataoverføring med Mercedes
PRO connect

Forutsetninger 
R Et aktivt serviceanrop er etablert via multime‐

diesystemet eller takbetjeningsenheten
(→ Side 188).

Hvis tjenestene ulykkes- og veihjelp ikke er akti‐
vert på Mercedes PRO, vises meldingen Vil du 
overføre bildataene og bilposisjonen til 
Mercedes-Benz kundesenteret for en bedre 
behandling av forespørselen din?.
# Velg Ja.

Relevante identifiseringsdata overføres auto‐
matisk.

Mer informasjon om Mercedes PRO: http://
www.mercedes.pro

Data som overføres under et serviceanrop

I enkelte land er det nødvendig å bekrefte overfø‐
ringen av data.

Hvis du utløser et serviceanrop via Mercedes
PRO connect, overføres ulike data.

Følgende data blir overført under en samtale,
avhengig av den aktiverte tjenesten:

R Understellsnummer
R Årsaken til anropet
R Innstilt språk på multimediesystemet
R Bekreftelse av personvernbestemmelser
R Bilens aktuelle posisjon
R Service- og verkstedkode
R Utvalgte data om bilens tilstand

Følgende data blir overført når ingen tjeneste er
aktivert og personvernbestemmelsene er bekref‐
tet:

R Understellsnummer
R Årsaken til anropet
R Innstilt språk på multimediesystemet
R Bekreftelse av personvernbestemmelser

Følgende data blir overført hvis personvernbe‐
stemmelsene ble avvist:

R Årsak til anropet
R Avvisning av personvernbestemmelsene

Mercedes PRO

Informasjon om Mercedes PRO
Hvis du er logget på med en brukerkonto i
Mercedes PRO-portalen, kan du bruke tjenestene
og tilbudene i Mercedes-Benz Vans.

Tilgangen varierer fra land til land.

For mer informasjon, ta kontakt med et
Mercedes-Benz verksted eller besøk Mercedes
PRO-portalen på http://www.mercedes.pro

Mercedes-Benz nødanropssystem

Informasjon om Mercedes-Benz nødanropssy‐
stem
Mercedes-Benz nødanropssystem fungerer bare i
områder der det finnes mobildekning for avtale‐
partneren. Utilstrekkelig nettdekning for avtale‐
partneren kan føre til at det ikke sendes ut
nødanrop.

Tenningen må være slått på for å innlede et auto‐
matisk nødanrop.

% Mercedes-Benznødanropssystem er aktivert
fra fabrikken. Det er gratis å benytte
Mercedes-Benz nødanropssystemet.
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Oversikt over Mercedes-Benz nødanropssy‐
stem
Mercedes-Benz nødanropssystem kan bidra til at
redningstjenesten kommer raskere frem til ulyk‐
kesstedet, noe som i enkelte tilfeller kan være
avgjørende for utfallet. Systemet er en hjelp til å
finne ulykkesstedet hvis dette er vanskelig å fast‐
slå.

Nødanropet kan utløses automatisk
(→ Side 190).

Du har også mulighet til å utløse nødanropet
manuelt (→ Side 190). Et nødanrop må bare utlø‐
ses for å redde deg selv eller andre. Nødanrop
må ikke utløses i forbindelse med punktering
eller lignende.

Visning på displayet til multimediesystemet:
SOS NOT READY: Tenningen er ikke slått på, eller
det har oppstått en feil i nødanropssystemet.

Så snart nødanropet er tilgjengelig, slukkes vis‐
ningen.

Mens nødanropet er aktivert, vises G i
displayet.

Informasjon om den regionale tilgjengeligheten til
Mercedes-Benz nødanropssystem finner du under
http://www.mercedes-benz.com/connect_ecall

% Hvis ingen nødanrop er tilgjengelig, vises til‐
svarende melding i multifunksjonsdisplayet i
kombiinstrumentet.

Utløse et automatisk nødanrop

Forutsetninger 
R Tenningen er slått på.
R Startbatteriet er tilstrekkelig ladet.

I følgende tilfeller utløser Mercedes-Benz nødan‐
ropssystemet automatisk et nødanrop:

R Etter at sikkerhetssystemer som kollisjons‐
pute eller beltestrammer har blitt utløst i for‐
bindelse med en ulykke

Nødanropet er utløst:

R En telefonkontakt med Mercedes-Benz nød‐
sentralen blir opprettet.
R En melding med ulykkesdata sendes til

Mercedes-Benz nødsentralen.

Basert på bilens posisjon kan Mercedes-Benz
nødsentral sende opplysningene videre til en
av de offentlige nødsentralene.
R Under visse forhold overføres også data til

Mercedes-Benz nødsentral via talekanalen.

Dermed kan nødvendig rednings- og bergings‐
arbeid eller tauing til et Mercedes-Benz verk‐
sted iverksettes i løpet av kort tid.

SOS-knappen i takbetjeningsenheten lyser helt til
nødanropet er avsluttet.

Du kan ikke umiddelbart avbryte et automatisk
nødanrop.

Hvis Mercedes-Benz nødanropssystemet ikke kan
opprette et nødanrop til Mercedes-Benz nødsen‐
tralen, blir nødanropet automatisk videresendt til
offentlige nødtjenester.

Hvis det ikke kan opprettes en forbindelse til
offentlige nødtjenester, vises en melding på
displayet.
# Ring nødnummeret 112 på mobiltelefonen.

Dersom et nødanrop er utløst:

R Bli sittende i bilen (hvis trafikksituasjonen til‐
later det) til telefonforbindelsen med operatø‐
ren av nødsentralen er opprettet.
R Operatøren avgjør på bakgrunn av opplysnin‐

gene om ulykken om det er nødvendig å til‐
kalle redningshjelp og/eller politi til ulykkes‐
stedet.
R Dersom ingen i bilen svarer, vil redningstjene‐

sten straks varsles og sendes til bilen.

Utløse manuelt nødanrop
# Via SOS-knappen i takbetjeningsenheten: 

Hold SOS-knappen inne i minst ett sekund.

Nødanropet er utløst:

R En telefonkontakt med Mercedes-Benz nød‐
sentralen blir opprettet.
R Bli sittende i bilen (hvis trafikksituasjonen til‐

later det) til telefonforbindelsen med operatø‐
ren av nødsentralen er opprettet.
R Operatøren avgjør på bakgrunn av opplysnin‐

gene om ulykken om det er nødvendig å til‐
kalle redningshjelp og/eller politi til ulykkes‐
stedet.
R En melding med ulykkesdata sendes til

Mercedes-Benz nødsentralen.

Basert på bilens posisjon kan Mercedes-Benz
nødsentral sende opplysningene videre til en
av de offentlige nødsentralene.
R Under visse forhold overføres også data til

Mercedes-Benz nødsentral via talekanalen.

Dermed kan nødvendig rednings- og bergings‐
arbeid eller tauing til et Mercedes-Benz verk‐
sted iverksettes i løpet av kort tid.
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Hvis Mercedes-Benz nødanropssystemet ikke kan
opprette forbindelse til Mercedes-Benz nødsen‐
tralen, blir nødanropet automatisk videresendt til
offentlige nødtjenester.

Hvis det ikke kan opprettes en forbindelse til
offentlige nødtjenester, får du en melding om det
på displayet til multimediesystemet.
# Ring nødnummeret 112 på mobiltelefonen.

Avslutte utilsiktet utløst Mercedes-Benz
nødanrop
# Velg ~ på multifunksjonsrattet.

Data overført med Mercedes-Benz nødanrops‐
system
Ved et automatisk eller manuelt nødanrop samt
et nødanrop til nødnummeret 112 blir data over‐
ført til Mercedes-Benz nødsentral eller den
offentlige alarmsentralen.

Følgende data overføres:

R Bilens GPS-posisjonsdata
R GPS-posisjonsdata for kjøreruten (noen få

100 m før ulykken)
R Kjøreretning
R Understellsnummer
R Bilens driftstype
R Antatt antall personer i bilen
R Mercedes PRO connect tilgjengelig eller ikke
R Manuelt eller automatisk utløst nødanrop
R Tidspunktet for ulykken
R Språkinnstillingen på multimediesystemet

For å oppklare ulykker kan følgende tiltak startes
inntil en time etter at et nødanrop ble utløst:

R Hente opp bilens aktuelle posisjon.
R En telefonforbindelse til passasjerene i bilen

opprettes.

% For Russland: Enkelte funksjoner kan ikke
brukes før opp til to timer etter et gjennom‐
ført nødanrop, for eksempel motta trafikkin‐
formasjon.

Slik fungerer selvdiagnosen for nødanropssy‐
stemet (Russland)
Bilen din kontrollerer at nødanropssystemet fun‐
gerer hver gang du slår på tenningen. Hvis syste‐
met slutter å fungere, vil du bli informert om
dette av en tekstmelding på kombiinstrumentet
og den røde indikatoren SOS NOT READY (SOS
ikke klar) på displayet til multimediesystemet.

Forsikre deg om at den røde indikatoren SOS 
NOT READY (SOS ikke klar) øverst i høyre hjørne
på multimediesystemets display slår seg av i
løpet av tre til ti sekunder etter at tenningen er
slått på. Dette betyr at det er utført en vellykket
diagnose av nødanropssystemet. Slå eventuelt på
displayet til multimediesystemet dersom det har
vært avslått.

Starte/stoppe testmodus ERA-GLONASS
(Russland)

Forutsetninger 
R Startbatteriet er tilstrekkelig ladet.
R Tenningen er slått på.
R Bilen har stått stille i minst ett minutt.

# Starte testmodus: Trykk og hold på knappen
~ på multifunksjonsrattet eller knappen
F i takbetjeningsenheten i minst fem
sekunder.
Testmodus startes og avsluttes automatisk
etter at språktesten er utført.

# Stanse testmodus manuelt: Slå av tennin‐
gen eller trykk og hold på knappen F i
takbetjeningsenheten i minst fem sekunder.
Testmodusen stoppes.

Medier

Informasjon om mediemodus

Informasjon om formater og datamedier som
støttes

& ADVARSEL Håndtering av datamedier
medfører fare for å bli distrahert

Hvis du håndterer datamedier mens du kjører,
kan du bli uoppmerksom i trafikken. Du kan
dessuten miste kontrollen over bilen.
# Datamedier må bare håndteres mens

bilen står i ro.

Multimediesystemet støtter følgende forma‐
ter og datamedier:

Tillatte filsy‐
stemer

FAT32, exFaT, NTFS

Tillatte data‐
medier

USB-enheter, iPod®/iPhone®,
MTP-enheter, Bluetooth®-audi‐
oenheter

Formater
som støttes

Audio: MP3, WMA, AAC, WAV,
FLAC, ALAC
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R Multimediesystemet administrerer i alt inntil
50 000 støttede filer.
R Det er støtte for datamedier på inntil 2 TB

(32‑biters adresserom)

% Vær oppmerksom på følgende:

R Avspilling av alle USB-enheter kan ikke
garanteres på grunn av mangfoldet av til‐
gjengelige USB-enheter på markedet.
R MP3-spillere må støtte Media Transfer

Protokoll (MTP).

Informasjon om opphavsrett og varemerker
Audiofiler som du kan opprette eller spille av selv,
er opphavsrettslig beskyttet. I mange land er
kopiering ikke tillatt, selv ikke for privat bruk,
uten at tillatelse fra rettighetshaver er innhentet
på forhånd. Skaff deg informasjon om og ta hen‐
syn til gjeldende bestemmelser om opphavsrett.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio og det doble D-symbolet er regi‐
strerte varemerker for Dolby Laboratories.

Gracenote, MusicID, Playlist Plus, Gracenote-
logoen og merket "Powered by Gracenote" er
registrerte varemerker eller varemerker for Gra‐
cenote, Inc. i USA og/eller andre land.

For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol
together are registered trademarks, and DTS Tru‐
Volume is a trademark of DTS, Inc.© DTS, Inc. All
Rights Reserved.
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Oversikt over mediemenyen

1 Forrige spor eller hurtig
spoling bakover

2 Neste spor eller hurtig spo‐
ling forover

3 Platecover
4 Aktiv mediekilde
5 Spornavn

6 Artist
7 Aktivt datamedium
8 Aktuelt spor / spor i avspil‐

lingslisten
9 Tidslinje
A Reprise

B Innstillinger (bare for video‐
modus)

C Flere alternativer
D Styre avspillingen
E Kategorier
F Musikksøk
G Tilfeldig rekkefølge

Koble datamedium til multimediesystemet

Koble til USB-enheter

* Merknad Skade ved høye temperaturer

Høye temperaturer kan skade USB-enheter.
# Ta ut USB-enheten etter bruk og fjern

den fra bilen.

Multimedietilkoblingsenheten er plassert i oppbe‐
varingsrommet i midtkonsollen og har to USB
type-C porter.

# Koble USB-enheten til USB-inngangen.

% USB-splitter støttes ikke av multimediesyste‐
met.

% Ved tilkobling av flere Apple®-enheter samti‐
dig må du være oppmerksom på enhetenes
tilkoblingsrekkefølge. Det er bare enheten
som kobles til først, som forbindes med mul‐
timediesystemet. Ytterligere tilkoblede
Apple®-enheter forsynes kun med strøm.

Søke etter og autorisere Bluetooth®-audioen‐
het

Forutsetninger 
R Bluetooth® er aktivert på multimediesystemet

og audioenheten.
R Audioenheten støtter Bluetooth®-lydprofilene

A2DP og AVRCP.
R Audioenheten er "synlig" for andre enheter.

Multimediesystem:
,© . Medier . Bluetooth . ª 

Autorisere ny Bluetooth®-audioenhet
# Velg Koble til en ny enhet.

Enhetene som ble funnet, vises i enhetslisten.
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# Velg audioenhet.
Autoriseringen startes. På multimediesyste‐
met og mobiltelefonen vises en kode.

# Bekreft på audioenheten når kodene er identi‐
ske.

# Velg Bare som Bluetooth-audio-enhet.
Bluetooth®-audioenheten kobles til multime‐
diesystemet.

Koble til en allerede autorisert Bluetooth®-
audioenhet
# Velg en Bluetooth®-audioenhet i listen.

Forbindelsen blir opprettet.

Starte medieavspilling

Et datamedium er tilkoblet multimediesystemet.

Multimediesystem:
,© . Medier 
# Velg USB eller Bluetooth som mediekilde.

Styre medieavspilling

Multimediesystem:
,© . Medier 
# Sette avspillingen på pause: Velg Ë.
# Fortsette avspillingen: Velg X.
#

Spille sporet på nytt: Velg .

For gjentakelse kan du bruke følgende innstil‐
linger:

R Velge én gang: Den aktive spillelisten
spilles av på nytt.
R Velge to ganger: Det aktuelle sporet

gjentas.
R Velge tre ganger: Gjentakelsen deaktive‐

res.
# Spille av spor i tilfeldig rekkefølge: Velg

.
# Spole frem og tilbake i sporet: Klikk på

ønsket posisjon på tidslinjen.
# Velge neste spor: Velg ►|.
# Velge forrige spor: Velg |◄.
# Hurtig søk etter spor: Hold på |◄ eller ►|.
# Vise aktuell sporliste: Velg sporbildet som

vises.

Stille inn flere alternativer for medieavspilling

Multimediesystem:
,© . Medier 

Åpne flere alternativer
# Velg f.

Flere alternativer vises.

Følgende alternativer er mulige:

R Overraskelsesmiks
En spilleliste med tilfeldig valgte spor er opp‐
rettet.
R Legg til på yndlingssanglisten

Det nåværende sporet blir lagt til i yndlings‐
sanger.
R Fjern fra yndlingssangliste

Det nåværende sporet blir fjernet fra yndlings‐
sanger.

# Velg et alternativ.

Mediesøk

Informasjon om søk i kategorier

Under  My Music (min musikk) kan alle til‐
gjengelige mediefiler gjennomsøkes. Du kan
velge mellom ulike kategorier. De viste katego‐
riene avhenger av tilkoblet enhet og dataformat.

Tilgjengelige kategorier for Bluetooth®-audioen‐
heter:

R Aktuell sporliste
Mappene og kategoriene til den tilkoblede
enheten vises.

Tilgjengelige kategorier for lydfiler:

R Aktuell sporliste
R Spillelister
R Mappe
R Album
R Artister
R Spor
R Yndlingssanger
R Ofte spilt
R Sist lagt til
R Stemning .
R Musikkgenrer
R År
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R Komponister
R Velg etter cover
R Podkaster (Apple®-enheter)
R Lydbøker (Apple®-enheter)

% Kategoriene er tilgjengelige så snart hele
medieinnholdet er innlest og analysert.

Starte søk i kategorier
Multimediesystem:
,© . Medier . My Music (min 

musikk) 
# Velg en kategori.

Mediefilene vises i henhold til den valgte
kategorien, f.eks. vises alle albumene i kate‐
gorien Album.

Sortere de viste resultatene eller spille av alle
medier som ble funnet
# Velg Ä.
# Spille av alle treffene som ble funnet i 

kategorien: Velg Spille av alle.
Når f.eks. kategorien Album er aktiv, vil alle
album som ble funnet for den søkte artisten,
spilles av.

# Sortere resultatene i alfabetisk rekke‐
følge: Velg Sorter fra A-Z.

# Sortere resultatene i omvendt alfabetisk 
rekkefølge: Velg Sorter fra Z-A.

% De tilgjengelige alternativene avhenger av
den valgte kategorien og den tilkoblede enhe‐
ten.

Bruke stikkordsøk
Multimediesystem:
,© . Medier . My Music (min 

musikk) 

I kategoriene under My Music (min musikk)
kan du søke etter innhold ved hjelp av stikkordsø‐
ket med fritekst.
# Velg en kategori.
# Velg Søk.

Et tastatur for tegninntasting vises.
# Skriv inn søkeordet.

% Søket begynner med det første tegnet du
skrev inn. Jo flere tegn du skriver inn, desto
mer nøyaktige blir søkeresultatene.

# Velg ønsket oppføring fra trefflisten.
Hvis det valgte treffet er et album, en sang
eller en spilleliste, starter avspillingen. Hvis
det valgte treffet er en ny kategori, vil den bli
åpnet i søket.

Radio

Slå på radioen

Multimediesystem:
,© . Radio 
# Alternativ: Trykk på knappen $.

Du ser radiovisningen. Du hører den sist inn‐
stilte radiostasjonen på frekvensbåndet som
var innstilt sist.
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Oversikt over radioen

1 Aktivt frekvensbånd
2 Stasjonsnavn eller frekvens
3 Artist, spor, album og radio‐

tekst

4 Alternativer
5 Fullskjerm/DAB-lysbilde‐

fremvisning
6 Stillefunksjon

7 Stasjonsliste
8 Søkefelt

Stille inn frekvensbånd

Multimediesystem:
,© . Radio 
# Velg et frekvensbånd.

Stille inn radiostasjon

Multimediesystem:
,© . Radio 
# Stryk mot venstre eller høyre på betjeningse‐

lementet.

Åpne radiostasjonsliste

Multimediesystem:
,© . Radio 
#

Velg .
Stasjonslisten vises.

# Velg en stasjon.

Søke etter radiostasjon ved hjelp av stasjons‐
navn eller direkte frekvensinntasting

Multimediesystem:
,© . Radio 
#

Velg .
# Velg è.
# Angi stasjonsnavn eller frekvens.
# Velg en stasjon.

Lagre radiostasjon

Multimediesystem:
,© . Radio 
# Velg en radiostasjon.

Ledig minneplass tilgjengelig i stasjonsmin‐
net
# Velg W.

eller
# Trykk lenge på radiostasjon.

Bytte oppføring i stasjonminnet
# Trykk lenge på en oppføring i stasjonminnet.
# Velg Ja.
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Behandle stasjonsminnet

Multimediesystem:
,© . Radio 

Forskyve stasjon:
# Trykk lenge på en lagret stasjon.
# Velg Forskyv.
# Forskyv stasjonen til den nye plassen.

Slette stasjon:
# Trykk lenge på en stasjon.
# Velg Slett.

Bytte stasjon:
# Trykk lenge på en stasjon.
# Velg Bytt radiostasjon.

Slå trafikkmeldinger av og på

Multimediesystem:
,© . Radio .Z 
# Slå Trafikkmeldinger på eller av.

Stille inn volumøkning for trafikkmeldinger

Multimediesystem:
,© . Radio .Z . Lyd 
# Velg Flere lydinnstillinger.
# Velg Navigasjons- og trafikkmeldinger.
# Velg VOLUMØKNING FOR TRAFIKKMELDIN-

GER.
# Still inn en verdi.
# Overta verdien: Velg q.

Vise radiotekst

Multimediesystem:
,© . Radio .Z 
# Slå Vis radiotekstinformasjon på eller av.

Lyd

Lydinnstillinger

Informasjon om lydanlegget
Soundsystemet kan benyttes for alle funksjoner i
radio- og mediemodus. Innstillingene til f.eks.
equalizeren, påvirker avspillingen av alle mediekil‐
der.

Åpne lydmenyen
Multimediesystem:
,© . Medier . Lyd 

Følgende funksjoner er tilgjengelige:

R Equalizer
R Balanse og fading
R Automatisk volumjustering

# Velg en lydmeny.

Stille inn diskant, mellomtone og bass
Multimediesystem:
,© . Medier . Lyd 
# Still inn DISKANT, MELLOMT. eller BASS.

Slå volumjustering av/på
Multimediesystem:
,© . Medier . Lyd . Ä . Aut

omatisk volumjustering 

Den automatiske volumjusteringen utligner for‐
skjeller i lydstyrken når du skifter mellom lydkil‐
der.
# Slå Automatisk volumjustering på eller av.

Stille inn balanse/fader
Funksjonens tilgjengelighet avhenger av bilens
utstyr.

Multimediesystem:
,© . Medier . Lyd 
# Still inn balanse og fader.
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Informasjon om lasteretningslinjer

& ADVARSEL Forgiftningsfare pga. avgas‐
ser

Forbrenningsmotorer slipper ut giftige avgas‐
ser som f.eks. karbonmonoksid. Hvis bakdø‐
ren er åpen mens motoren går, spesielt under
kjøring, kan avgasser slippe inn i kupeen.
# Stans alltid motoren før du åpner bak‐

døren.
# Kjør aldri med åpen bakdør.

& ADVARSEL Fare for personskader på
grunn av usikrede gjenstander i bilen

Dersom gjenstander er usikret eller utilstrek‐
kelig sikret, kan de gli, velte eller bli kastet
omkring og treffe passasjerene.

Dette gjelder også for:

R bagasje eller last
R utmonterte seter som unntaksvis blir

transportert i bilen

Det er fare for personskader, spesielt i forbin‐
delse med bremsing eller brå manøvrering!
# Oppbevar alltid gjenstander slik at de

ikke kan kastes rundt.
# Sikre gjenstander, bagasje og last mot å

skli eller velte under kjøring.
# Et sete som blir utmontert, skal for‐

trinnsvis oppbevares utenfor bilen.

& ADVARSEL Fare for personskader hvis
gjenstander ikke oppbevares på et egnet
sted

Hvis gjenstander ikke oppbevares på et egnet
sted i bilen, kan de forskyve seg eller skli
rundt og sette passasjerene og føreren i fare.
Det er heller ikke sikkert at gjenstander i
koppholdere, åpne oppbevaringsrom og
mobilholdere blir holdt på plass i alle typer
situasjoner.

Det er fare for personskader, spesielt i forbin‐
delse med bremsing eller brå manøvrering!
# Oppbevar alltid gjenstander slik at de

ikke kan kastes rundt i slike eller lig‐
nende situasjoner.

# Pass på at gjenstander ikke stikker ut av
oppbevaringsrom, bagasjenett eller opp‐
bevaringsnett.

# Lukk oppbevaringsrom som kan lukkes,
før du kjører.

# Tunge, harde, spisse, skarpe, knuselige
eller for store gjenstander må alltid
plasseres og sikres i bagasjerommet.

& ADVARSEL Fare for brannskader fra
eksosrør

Eksosrør kan bli meget varme. Du kan brenne
deg hvis du berører disse delene.
# Vær alltid ekstra forsiktig og hold spesi‐

elt øye med barn rundt eksosrør.
# Avkjøl delene før du berører dem.

Hvis du bruker et lastestativ på taket, må du være
oppmerksom på stativets maksimale taklast og
maksimale lastekapasitet.

Du finner informasjon om maksimal taklast i
kapitlet Tekniske data , og informasjon om laste‐
stativer i kapitlet Lastesystemer .

Hvis du har taklast som stikker ut mer enn 40 cm
over kanten på taket, kan det påvirke de kamera‐
baserte funksjonene samt sensorfunksjonene til
bakspeilet. Pass derfor på at taklasten ikke stik‐
ker ut mer enn 40 cm.

Bilens kjøreegenskaper er avhengig av lastforde‐
lingen. Vær derfor oppmerksom på følgende ved
lasting:

R Ekstra last inkludert personer må ikke føre til
at kjøretøyets tillatte totalvekt eller tillatt
aksellast overskrides.
R Last aldri over seteryggenes øverste kant.
R Transporter lasten alltid i lasterommet, hvis

mulig.
R Sikre lasten på maljene, og fordel lasten

jevnt.
R Benytt kun maljer og festematerial som er

egnet for lastens vekt og størrelse.

Lastfordeling

* MERK Fare for skade på gulvbelegget

For høy punktbelastning på lasteromsgulvet
eller på lasteplanet kan føre til dårligere kjøre‐
egenskaper og skade gulvbelegget.
# Biler med bakhjulsdrift: Fordel lasten

jevnt. Pass på at lastens totale tyngde‐
punkt alltid er så lavt som mulig, mest
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mulig i midten og mellom akslene nær
bakakselen.

# Biler med forhjulsdrift: Fordel lasten
jevnt. Pass på at lastens totale tyngde‐
punkt alltid er så lavt som mulig, mest
mulig i midten og mellom akslene nær
forakselen.

For høy punktbelastning på lasteromsgulvet eller
på lasteplanet kan føre til dårligere kjøreegenska‐
per og skade gulvbelegget.

For varebil og flerbruksbil:

R Last skal alltid transporteres i lasterommet.
R Legg alltid lasten mot seteryggen til baksete‐

benken.
R Skyv stor og tung last lengst mulig fremover i

kjøreretningen mot baksetebenken. Bak bak‐
setebenken laster du kant i kant.
R Lasten skal alltid sikres med egnede trans‐

porthjelpemidler og/eller festeutstyr.
R Last aldri over seteryggenes øverste kant.
R Transporter last bak seter det ikke sitter noen

på.
R Hvis baksetebenken ikke er opptatt, drar du

sikkerhetsbeltene over på motsatt side og
fester dem der.

Lastsikring

Informasjon om lastsikring

& ADVARSEL Fare for ulykker og persons‐
kader ved feil bruk av festestropper

Hvis du ikke fester festestroppen korrekt når
du sikrer lasten, kan følgende skje ved brå
retningsendringer, bremsemanøvre eller i en
ulykke:

R Overskrides den maksimale belastningen,
kan festeringene og festestroppen ryke.
R Lasten kan ikke holdes fast.

Lasten kan dermed skli, velte eller kastes
rundt og treffe personene i bilen.
# Fest alltid festestroppene i de

beskrevne festeringene på riktig måte.
# Bruk alltid festestropper som er kon‐

struert for belastningene.

% Vær oppmerksom på den maksimale belast‐
ningen til de enkelte festepunktene. Hvis du

kombinerer forskjellige festepunkter for å
sikre lasten, må du alltid ta hensyn til maksi‐
mal belastning på det svakeste festepunktet.
Ved en fullbremsing f.eks. virker krefter som
kan nå det mangedobbelte av lastens vekt.
Fordel alltid belastningen på flere festepunk‐
ter. Sørg for at festepunktene og festeringene
belastes likt.

Ved håndtering av festestropper følg alltid bruks‐
anvisningen eller instruksjonene til produsenten
av festestropper.

Informasjon om festepunktenes maksimale
belastningsevne (→ Side 275)

Som fører er du alltid ansvarlig for at

R bagasjen og/eller last er sikret mot å skli,
velte, rulle og falle ned.

Ta hensyn til både normale trafikksituasjoner
og unngå unnamanøvrer eller fullbremsinger
og dårlige veistrekninger.
R lastsikringen samsvarer med gjeldende tekni‐

ske krav og regler om lastsikring.

Hvis dette ikke er tilfelle, kan dette, avhengig
av lovgiver og de inntrufne konsekvensene,
medføre straff. Følg derfor gjeldende nasjo‐
nale lovbestemmelser.

Kontroller lastsikringen hver gang før du begyn‐
ner å kjøre og regelmessig under kjøring. Korriger
en feilaktig eller utilstrekkelig lastsikring. Infor‐
masjon om fagmessig sikring av last får du for
eksempel hos produsentene av transporthjelpe‐
midler og festeutstyr for lastsikring.
R Fyll opp mellomrom mellom lasten og laste‐

romsveggene og hjulkassene. Bruk formsta‐
bile transporthjelpemidler som f.eks. kiler,
klosser eller polstring.
R Sikre velte- og tippsikker last i alle retninger.

Bruk festepunktene eller festeringene og last‐
skinnene i lasterommet eller på lasteplanet.

Bruk bare festeutstyr, f.eks. bjelker, stenger
eller festenett og festestropper som er god‐
kjent iht. gjeldende standarder (f.eks.
DIN EN). Bruk alltid festepunktene som ligger
nærmest mulig lasten og polstre skarpe kan‐
ter.

Bruk fortrinnsvis festeringene til å sikre tung
last.

% Festeutstyr som er godkjent i henhold til gyl‐
dige standarder (f.eks. DIN EN) er å få i
enhver faghandel eller på et godkjent verk‐
sted.
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Oversikt over festepunkter

Festepunkter (eksempel flerbruksbil)
1 Festeringer

Festepunkter (eksempel varebil uten lastskin‐
ner)

1 Festeringer

Festepunkter (eksempel chassis for plan eller
skap)

1 Festeringer

Festepunkter (eksempel chassis for plan eller
skap)

1 Festeringer

Når du har fjernet sidelemmene, kan du også
bruke festepunktene under til venstre og høyre
på tverrbjelken.

Løs last, spesielt på lasteplanet til en lastebil, kan
sikres med et godkjent festenett eller presenning.

Festenett eller presenning må alltid festes i alle
tilgjengelige festepunkter. Pass på at festekro‐
kene er sikret mot utilsiktet åpning.

Hvis bilen har lastskinner i gulvet, kan du plas‐
sere sperrebjelker umiddelbart foran og bak
lasten. Sperrebjelkene tar direkte opp mulige for‐
skyvningskrefter.

Sikring av lasten på lasteromsgulvet ved hjelp av
overfallsurring anbefales kun for lett last. Legg
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sklimatter (antisklimatte) under lasten for å støtte
sikringen av lasten.

Montere og demontere festeringer

# Montere: Skyv festeringen gjennom en
utsparing i lastskinnen så nær lasten som
mulig, til låsemekanismen klikker på plass i
utsparingen.

% Trekker du låsemekanismen ut og opp av
utsparingen, er det mulig å forskyve festerin‐
gen i lastskinnen. Forsikre deg om at låseme‐
kanismen alltid klikker på plass i en utspa‐
ring.

# Kontroller at festeringen er riktig festet.
# Demontere: Trekk låsemekanismen opp og

trekk festeringen ut av lastskinnen i låseme‐
kanismens retning gjennom en utsparing.

Festesystemer

Takgrind

& ADVARSEL Fare for ulykke ved overskri‐
delse av maksimal taklast

Dersom du belaster taket og alle utvendige og
innvendige påbygg, blir bilens tyngdepunkt
høyere og de vanlige kjøreegenskapene samt
styre- og bremseforholdene endrer seg. Bilen
vil legge seg mer over i svingene og kan rea‐
gere tregere på rattbevegelser.

Dersom maksimal taklast overskrides, vil kjø‐
reegenskapene samt styre‑ og bremseegen‐
skaper endre seg kraftig.
# Overhold alltid maksimal taklast og til‐

pass kjørestilen.

1 Festeskinner

Informasjon om maksimal taklast finner du i
kapittelet "Tekniske data“ (→ Side 276).

Følg følgende punkter ved montering av takgrin‐
den:

R Skruene på takgrinden skrus inn i de angitte
spormutterne med tiltrekkingsmoment 8 Nm
– 10 Nm.
R Skruene skal ikke berøre skinnen etter tiltrek‐

king.
R Pass på at spormutterne ikke er i området

med plasthettene.
R Spormutterne må ha riktig tverrsnitt.
R Festeskinnene skal være rene for smuss på

innsiden.
R Trekk til skruene jevnt en gang til etter

omtrent 500 km.

Mercedes-Benz anbefaler at det bare brukes vel‐
prøvde og godkjente takgrinder for Mercedes-
Benz. Disse bidrar til å unngå skader på kjøre‐
tøyet.

Hvis du skulle ønske å montere festeskinner på
etterskudd, må du la et kvalifisert fagverksted
gjøre dette for deg. Ellers kan du skade bilen.

Når bilen din er utstyrt med festeskinner på
taket, kan du montere takgrind på taket. Til dette
finnes det spesielle festeelementer (spormuttere)
som tilbehør.

Festeelmentene kan kjøpes på alle Mercedes-
Benz verksted .
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Stigefeste

Stigefeste på bil med brisk (eksempel)
1 Stigefeste foran
2 Stigefeste bak

Vær oppmerksom på de viktige sikkerhetsmerk‐
nadene i kapittelet „Merknader om lasting“
(→ Side 69).

Informasjon om maksimallast for stigefester fin‐
ner du i kapittelet „Tekniske data“ (→ Side 277).

Innvendig takstativ

* MERK Fare for skader på stroppene og
gliderne

For høy punktbelastning på stroppene og gli‐
derne kan føre til at stroppene ryker eller gli‐
derne brytes ut av bæreskinnen.
# Fordel lasten jevnt. Pass på at lastens

totale tyngdepunkt alltid er mest mulig i
midten og mellom akslene nær bakakse‐
len.

Du kan sikre last på det innvendige takstativet.
Det egner seg også for sikring av lang last.

% Det innvendige takstativet kan belastes med
50 kg.

Det innvendige takstativet består av følgende
komponenter:

R Skinner 1, som er festet i biltaket.
R Bæreskinner 2, som er skrudd fast på skin‐

nene i biltaket og kan flyttes.
R En bæreskinne 2 er utstyrt med et par gli‐

dere 4. De to gliderne 4 med påhengt

stropp 5 kan forskyves. Legg lasten 6 i
stroppen 4 og surr fast for oppbevaring.
R Med toppsurring 3 sikrer du lasten ekstra.
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# Flytte bæreskinner: Skru stjernemutrene 2
mot klokken til de løsner litt.

# Skyv bæreskinnen 1 til ønsket posisjon
langs skinnen i taket 3.

# Skru fast stjernemutrene 2 med klokken.
# Påse at bæreskinnen sitter godt fast.

# Flytte glider: Trekk ned karabinkroken 2 på
glideren 1 mens du skyver glideren 1 til
ønsket posisjon.

# Slipp karabinkroken på ønsket posisjon.
Glideren klikker på plass.

# Justere stroppen: Trykk på låseknappen på
glideren 2 og hold den inne.

# Trekk i eller løsne stroppen 1.
# Slipp opp låseknappen på glideren 2.
# Sikre lasten: Legg lasten i stroppene på

bæreskinnene.
# Surr fast stroppene 1.
# Kontroller at lasten sitter godt fast.

# Feste toppsurring: Stram toppsurringen 1
på begge ender av lasten 2 og hekt to topp‐
surringskroker 1 i karabinkrokene 3.

Belaste hjulkassene

Vær oppmerksom på de viktige sikkerhetsmerk‐
nadene i kapittelet „Merknader om lasting“
(→ Side 69).
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# Plasser gjenstandene på hjulkassene 2 og
surr fast på festeøyene 1(→ Side 200).

% En hjulkasse kan belastes med 150 kg.
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Serviceintervallvisning ASSYST PLUS

Funksjon av serviceintervallindikator ASSYST
PLUS

Serviceintervallindikator ASSYST PLUS dir deg
informasjon i instrumentdisplayet om gjenvæ‐
rende tid eller gjenværende kjørelengde til neste
servicetermin.

Med tilbake-knappen til venstre på rattet kan du
skjule servicemeldingen.

Informasjon som angår service på bilen din får du
hos et godkjent verksted, for eksempel et
Mercedes-Benz verksted.

Vise servicetermin

Kjørecomputer:
, Service . ASSYST PLUS 

Neste servicetermin blir vist.
# Avslutte visning: Trykk på tilbake-knappen

til venstre på rattet.

Ta også hensyn til det følgende utdypningste‐
maet:

R Betjene kjørecomputer (→ Side 166).

Gjennomfør servicearbeider regelmessig

* Merknad Tidlig slitajse fordi servicetids‐
punktet ikke overholdes

Servicearbeid som ikke utføres til riktig tid,
eller som utføres ufullstendig, kan føre til økt
slitasje og skader på bilen.
# Du må alltid overholde foreskrevne ser‐

viceintervaller.
# Få utført foreskrevet servicearbeid på et

godkjent verksted.

Spesielle servicetiltak

Det foreskrevne serviceintervallet er fastsatt ut
fra normal bruk av kjøretøyet. Ved mer krevende
driftsforhold eller økt belastning på kjøretøyet må
servicearbeidene utføres oftere enn foreskrevet,
for eksempel:
R ved regelmessig bykjøring med hyppige mel‐

lomstopp
R ved overveiende korte turer
R ved hyppig bruk i terrenget eller på dårlige

veier

R ved hyppig, langvarig tomgangskjøring
R ved høy støvkonsentrasjon og/eller hyppig

bruk av omluftsmodus.

Ved slike eller lignende driftsforhold bør f.eks.
kupéfilter, motorluftfilter, motorolje og oljefilter
skiftes oftere. Ved økt belastning må dekkene
kontrolleres oftere. Ytterligere informasjon finner
du hos et kvalifisert fagverksted.

Standtid med frakoblet batteri

Serviceintervallindikatoren ASSYST PLUS
beregner servicetermin kun ved tilkoblet bat‐
teri.
# Før frakobling av batteriet, vis servicetermi‐

nen i instrumentdisplayet og noter det
(→ Side 205).

Motorrom

Åpne og lukke motorpanseret

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis panseret
ikke er låst under kjøring

Hvis panseret ikke er låst, kan det åpne seg
under kjøring og sperre for sikten.
# Lås aldri opp panseret mens du kjører.
# Kontroller alltid at panseret er låst før

du kjører.

& ADVARSEL Fare for forbrenning ved
åpning av panseret

Hvis du åpner panseret ved overopphetet
motor eller brann i motorrommet, kan du
komme i kontakt med varme gasser eller
andre driftsmidler som lekker ut.
# La den overopphetede motoren avkjøles

før du åpner panseret.
# Ved brann i motorrommet må du la pan‐

seret være lukket og ta kontakt med
brannvesenet.

& ADVARSEL Fare for skader på grunn av
bevegelige deler

Enkelte komponenter i motorrommet kan fort‐
sette å gå eller starte opp uventet igjen selv
om tenningen er slått av, f.eks. kjøleviften.

Ta hensyn til følgende før du gjennomfører
aktiviteter i motorrommet:
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# Slå av tenningen.
# Grip aldri inn i fareområdet for bevege‐

lige deler, f.eks. for viften.
# Ta av smykker og klokker.
# Hold klær og hår unna bevegelige deler.

& ADVARSEL Fare for skader ved berøring
av spenningsførende deler

Tenningssystemet og drivstoffinnsprøytings‐
systemet arbeider med høy spenning. Hvis du
tar i spenningsførende komponenter, kan du
få elektrisk støt.
# Du må aldri ta i komponenter i tennings‐

systemet eller drivstoffinnsprøytingssy‐
stemet når tenningen er på.

Drivstoffinnsprøytingssystemenes spenningsfø‐
rende komponenter er f. eks. injektorene.

Tenningssystemets spenningsførende komponen‐
ter er f.eks. følgende komponenter:
R Tennspoler
R Tennpluggkontakt
R Prøvestikkontakt

& ADVARSEL Fare for forbrenning på grunn
av varme komponenter i motorrommet

Enkelte komponenter i motorrommet kan bli
svært varme, f.eks. motor, radiator og kompo‐
nenter på eksosanlegget. 
# La motoren avkjøle seg og berør bare

komponentene som er beskrevet neden‐
for.

Hvis du må gjennomføre aktiviteter i motorrom‐
met, berører du bare følgende komponenter:
R Motorpanser
R Lokk påfyllingsåpning motorolje
R Lokk vaskevannsbeholder
R Lokk kjølevæsketank

& ADVARSEL Fare for skader hvis vindusvi‐
skerne slås på når panseret er åpent.

Hvis vindusviskerne settes i bevegelse når
panseret er åpent, kan du klemme deg på
viskerarmen.
# Slå alltid av vindusviskerne og tennin‐

gen før du åpner panseret.

# Parker bilen trafikksikkert og så vannrett som
mulig.

# Stans motoren.
# Sikre kjøretøyet så det ikke begynner å rulle.

& ADVARSEL Fare for personskader ved
åpning av motorpanseret

Motorpanseret kan falle brått ned i sluttstil‐
ling ved åpning.

Det er fare for personskader for personer i
bevegelsesområdet til motorpanseret.
# Før du slipper motorpanseret, pass på

at støtten sitter fast i holderen.
# Åpne bare motorpanseret dersom ingen

personer befinner seg i bevegelsesom‐
rådet.

# Åpne: Trekk i håndtaket for å løsne motorpan‐
seret 1.

# Stikk hånden inn i spalten og trykk motorpan‐
sersikringen oppover.

# Åpne motorpanseret og hold det slik.
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# Trekk støtten 1 ut av holderen på panseret
og før den nedover.

# Før støtten ned i holderen 2.

& ADVARSEL Brannfare grunnet brennbare
materialer i motorrommet eller i eksosan‐
legget

Glemte kluter eller andre brennbare materia‐
ler i motorrommet kan ta fyr på varme deler
av motoren eller eksosanlegget.
# Pass på at det ikke er noen brennbare

fremmedlegemer i motorrommet eller
på eksosanlegget etter at vedlikehold‐
sarbeidene er gjennomført.

& ADVARSEL Fare for ulykker og persons‐
kader ved åpning og lukking av panseret

Panseret kan falle med et rykk til endestilling
når det åpnes eller lukkes.

For personer som befinner seg i panserets
bevegelsesområde, er det fare for skader!
# Panseret må bare åpnes og lukkes hvis

det ikke finnes personer i svingeområ‐
det.

* MERK Skade på motorpanseret

Hvis motorpanseret trykkes sammen med
hendene, kan det bli skadet.
# La motorpanseret falle fra den angitte

høyden for å lukke det.

# Lukke: Hev motorpanseret lett.
# Før støtten 1 til holderen på motorpanseret

og la den smekke på plass med et lett trykk.

# Senk motorpanseret og la det falle fra en
høyde på ca. 15 cm.

# Hvis motorpanseret kan heves enda et stykke,
åpne panseret enda en gang og la det falle fra
en høyde på ca. 20 cm, til det smekker riktig
på plass.

Motorolje

Kontrollere motoroljenivået med kjørecompu‐
teren
Motoroljenivået bestemmes under kjøring.
Avhengig av kjøreprofilen er en visning av oljeni‐
vået først mulig etter en kjøretid på inntil
30 minutter, og når tenningen er slått på.

Korrekt måling av oljenivået er ikke mulig i føl‐
gende tilfeller:

R Bilen står ikke plant under målingen.
R Panseret er allerede åpent.

Da må motoren startes igjen, og motoroljenivået
bestemmes på nytt under kjøring.

Kjørecomputer:
, Service . Motoroljenivå 

En av følgende meldinger vises på multifunk‐
sjonsdisplayet:
# Motoroljenivå Måling pågår: Ikke mulig å måle

oljenivået ennå. Prøv igjen etter maks.
30 minutters kjøretid.

# Motoroljenivå i orden og indikatoren som
viser oljenivået i multifunksjonsdisplayet er
grønn og ligger mellom "min" og "max": Olje‐
nivået er i orden.

# Motoroljenivå Kjør motoren varm: Kjør moto‐
ren varm til driftstemperatur.

# Motoroljenivå Parker bilen vannrett for å 
måle: Parker bilen på et jevnt underlag.

# Motorölstand 1,0 l nachfüllen og indikatoren
som viser oljenivået i multifunksjonsdisplayet
er oransje og ligger under "min": Etterfyll 1 l
motorolje.

# Reduser motoroljenivå og indikatoren som
viser oljenivået i multifunksjonsdisplayet er
oransje og ligger over "max": Fjern over‐
skuddsmotorolje. Oppsøk et godkjent verk‐
sted.

# For motoroljenivå slå på tenningen: Slå på
tenningen for å kontrollere motoroljenivået.
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# Motoroljenivå Systemet uten funksjon: Sen‐
soren er defekt eller ikke koblet til. Oppsøk et
godkjent verksted.

# Motoroljenivå system midlert. ikke tilgj.: Lukk
panseret.

% Biler med oljenivåindikator for kald olje: Etter
lengre tids stillstand vises oljenivået automa‐
tisk på multifunksjonsdisplayet. Er det ikke
mulig å måle motoroljenivået, vises en tilsva‐
rende melding.

Etterfylle motorolje

& ADVARSEL Fare for forbrenning på grunn
av varme komponenter i motorrommet

Enkelte komponenter i motorrommet kan bli
svært varme, f.eks. motor, radiator og kompo‐
nenter på eksosanlegget. 
# La motoren avkjøle seg og berør bare

komponentene som er beskrevet neden‐
for.

Hvis du må gjennomføre aktiviteter i motorrom‐
met, må du bare berøre følgende komponenter:
R Panser
R Lokk påfyllingsåpning motorolje
R Lokk spylervæskebeholder
R Lokk kjølevæske-ekspansjonstank

& ADVARSEL Fare for brann og personska‐
der på grunn av motorolje

Hvis motorolje søles på varme komponenter i
motorrommet, kan den antennes.
# Pass på at det ikke søles motorolje ved

siden av påfyllingsåpningen.
# Før bilen startes må du la motoren

avkjøles, og deler som er tilsmusset av
motorolje må rengjøres grundig.

* MERK Motorskade påført av galt oljefil‐
ter, gal olje eller additiver

# Bruk ikke motorolje eller oljefilter med
andre spesifikasjoner enn de som er
påkrevet for de angitte serviceinterval‐
lene.

Mercedes-Benz anbefaler å bruke originale
eller godkjente reserve- og servicedeler.

# Gjør ikke endringer på motorolje eller
oljefilter for å oppnå lengre intervaller
enn de som er angitt.

# Ikke tilsett additiver.
# Følg anvisningene i serviceintervallindi‐

katoren for oljeskift.

* MERKNAD Skader på grunn av at det er
fylt for mye motorolje

Hvis du etterfyller for mye motorolje, kan
motoren eller katalysatoren bli skadet.
# Få et godkjent verksted til å tappe ut

overflødig motorolje.

OM651

OM642

# Skru lokket 1 mot venstre og ta det av.
# Etterfyll motorolje.
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# Sett på lokket 1 og vri det mot høyre til det
går i inngrep.

# Kontroller oljenivået igjen .

Kontrollere kjølevæskenivået

& ADVARSEL Fare for forbrenning på grunn
av varme komponenter i motorrommet

Enkelte komponenter i motorrommet kan bli
svært varme, f.eks. motor, radiator og kompo‐
nenter på eksosanlegget. 
# La motoren avkjøle seg og berør bare

komponentene som er beskrevet neden‐
for.

Hvis du må gjennomføre aktiviteter i motorrom‐
met, berører du bare følgende komponenter:
R Motorpanser
R Lokk påfyllingsåpning motorolje
R Lokk vaskevannsbeholder
R Lokk kjølevæsketank

& ADVARSEL Fare for forbrenning ved
åpning av panseret

Hvis du åpner panseret ved overopphetet
motor eller brann i motorrommet, kan du
komme i kontakt med varme gasser eller
andre driftsmidler som lekker ut.
# La den overopphetede motoren avkjøles

før du åpner panseret.
# Ved brann i motorrommet må du la pan‐

seret være lukket og ta kontakt med
brannvesenet.

& ADVARSEL Fare for brannskader på
grunn av varm kjølevæske

Motorens kjølesystem står under trykk, spesi‐
elt når motoren er varm. Når du åpner skru‐
lokket, kan du brenne deg på den varme kjø‐
levæsken.
# La motoren avkjøle før du åpner skru‐

lokket.
# Benytt vernehansker og vernebriller når

det skal åpnes.
# Slipp ut trykket ved å åpne skrulokket

sakte.

* MERK Lakkskader på grunn av kjølevæ‐
ske

Hvis det kommer kjølevæske på lakkerte
overflater, kan lakken bli skadet.
# Fyll forsiktig på kjølevæske.
# Fjern eventuelt sølt kjølevæske.

Kontrollere kjølevæskenivået

Kjølevæsketank (eksempel)

# Parker bilen på et jevnt underlag.
# Åpne motorpanseret (→ Side 205).
# Vri lokket på kjølevæsketanken 1 sakte en

halv omdreining mot venstre, og slipp ut over‐
trykket.

# Skru lokket 1 på kjølevæsketanken helt av.
# Kontroller kjølevæskenivået.

Hvis kjølevæsken står opp til MAX-merket i
kjølevæsketanken, er det nok kjølevæske i
kjølevæsketanken.

Etterfylle kjølevæske
# Etterfyll kjølevæske opp til MAX-merket i kjø‐

levæsketanken.

For å unngå skade i motorkjølesystemet må du
bare fylle på kjølevæske som er godkjent av
Mercedes-Benz.
# Sett lokket på kjølevæsketanken 1 og skru

det fast mot høyre.
# Start motoren.
# Stans motoren etter ca. fem minutter, og la

den avkjøle seg.
# Kontroller kjølevæskenivået på nytt, og etter‐

fyll kjølevæske hvis nødvendig.
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% Mer informasjon om kjølevæske
(→ Side 273)

Fylle vindusspyleranlegg

& ADVARSEL Fare for forbrenning på grunn
av varme komponenter i motorrommet

Enkelte komponenter i motorrommet kan bli
svært varme, f.eks. motor, radiator og kompo‐
nenter på eksosanlegget. 
# La motoren avkjøle seg og berør bare

komponentene som er beskrevet neden‐
for.

Hvis du må gjennomføre aktiviteter i motorrom‐
met, berører du bare følgende komponenter:
R Motorpanser
R Lokk påfyllingsåpning motorolje
R Lokk vaskevannsbeholder
R Lokk kjølevæsketank

& ADVARSEL Fare for forbrenning ved
åpning av panseret

Hvis du åpner panseret ved overopphetet
motor eller brann i motorrommet, kan du
komme i kontakt med varme gasser eller
andre driftsmidler som lekker ut.
# La den overopphetede motoren avkjøles

før du åpner panseret.
# Ved brann i motorrommet må du la pan‐

seret være lukket og ta kontakt med
brannvesenet.

& ADVARSEL Fare for brann‑ og personska‐
der på grunn av spylevæskekonsentrat

Spylevæskekonsentrat er lett antennelig. Hvis
det kommer i kontakt med varme komponen‐
ter i motoren eller på eksosanlegget, kan det
antennes.
# Pass på at du ikke søler spylevæskekon‐

sentrat utenfor påfyllingsåpningen.

Etterfylle spylevann

Spylevannsbeholder (eksempel)

# Spylevannet forhåndsblandes i riktig blan‐
dingsforhold i en beholder.

# Sett bilen på et flatt sted og sikre den mot å
rulle (→ Side 132).

# Åpne motorpanseret (→ Side 205).
# Trekk av lokket 1 på spylevannsbeholderen i

lasken.
# Etterfyll forhåndsblandet spylevann.
# Trykk fast lokket 1 på påfyllingsåpningen til

du hører det går i lås.
# Lukk panseret (→ Side 205).
R Mer informasjon om vindusvaskemiddel

(→ Side 274)

Rengjøre dreneringsventilen til luftinnsug‐
ningskassen

& ADVARSEL Fare for skader på grunn av
bevegelige deler

Enkelte komponenter i motorrommet kan fort‐
sette å gå eller starte opp uventet igjen selv
om tenningen er slått av, f.eks. kjøleviften.

Ta hensyn til følgende før du gjennomfører
aktiviteter i motorrommet:
# Slå av tenningen.
# Grip aldri inn i fareområdet for bevege‐

lige deler, f.eks. for viften.
# Ta av smykker og klokker.
# Hold klær og hår unna bevegelige deler.
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& ADVARSEL Fare for forbrenning på grunn
av varme komponenter i motorrommet

Enkelte komponenter i motorrommet kan bli
svært varme, f.eks. motor, radiator og kompo‐
nenter på eksosanlegget. 
# La motoren avkjøle seg og berør bare

komponentene som er beskrevet neden‐
for.

Hvis du må gjennomføre aktiviteter i motorrom‐
met, må du bare berøre følgende komponenter:
R Panser
R Lokk påfyllingsåpning motorolje
R Lokk spylervæskebeholder
R Lokk kjølevæske-ekspansjonstank

# Åpne panseret (→ Side 205).
# Fjern urenheter fra dreneringsventilen 2 til

luftinnsugningskassen 1.

Drenere drivstoffilteret

& ADVARSEL Brann-‑ og eksplosjonsfare
på grunn av drivstoff

Drivstoff er lett antennelig.
# Unngå ild, åpne lys, røyking og gnistdan‐

nelse for enhver pris.
# Før fylling på tanken slås motoren og

eventuelt varmeapparat av.

& ADVARSEL Brann- og eksplosjonsfare på
grunn av drivstoff

Drivstoff er lett antennelig. Kontakt med
varme komponenter kan føre til brann- og
eksplosjonsfare.
# La motoren og eksosanlegget avkjøles.

* MERK Motorskader som skyldes forsin‐
ket drenering av drivstoffilteret

Bil med dieselmotor: Forsinket vanntapping
av drivstoffilteret kan føre til skader på moto‐
ren.

Dersom kontrollampen ! lyser, skal driv‐
stoffilteret straks tappes for vann.

+ MILJØINFORMASJON Miljøforurernsing
grunnet deponering som ikke er miljørik‐
tig

# Blanding av vann og drivstoff må depo‐
neres miljøriktig.

OM642
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OM651 forhjulsdrift

OM651 bakhjulsdrift

# Parker bilen trafikksikkert og sikre at den ikke
kan begynne å rulle.

# Slå av varmeapparatet (→ Side 99).
# Stans motoren.
# Åpne motordekselet (→ Side 205).
# Still en passende samlebeholder under drene‐

ringsslangen 2.
# Slå på tenningen.
# Åpne tappeskruen 1 helt til det kommer en

blanding av vann og drivstoff ut av tappeslan‐
gen 2.

# Skru igjen tappeskruen 1 så snart omtrent
0,2 l av blandingen er samlet opp.
Etter 30 sekunder stanser den elektriske driv‐
stoffpumpen av seg selv tappingen av vann/
drivstoff-blandingen.

# Slå av tenningen etter dreneringen.

# Den oppsamlede blandingen av vann og driv‐
stoff skal kasseres på en miljøvennlig måte,
f.eks. på et godkjent verksted.

# Kontroller at tappeskruen 1 er skrudd til.
Dersom motoren går og tappeskruen 1 er
åpen, mister du drivstoff via dreneringsslan‐
gen 2.

# Lukk motordekselet (→ Side 205).
# ! Kontrollampen slukkes ikke etter 

dreneringen: Drivstoffilteret må dreneres på
nytt.

# !Kontrollampen slukkes ikke etter dre‐
nering nummer to: Oppsøk et godkjent verk‐
sted.

Mercedes-Benz anbefaler at du får drivstoffilteret
drenert på et godkjent verksted.

Rengjøring og pleie

Informasjon om bilvask i vaskeanlegg

& ADVARSEL Ulykkesfare på grunn av
redusert bremsevirkning etter bilvask

Etter bilvask har bremsene redusert bremse‐
virkning.
# Når du begynner å kjøre bilen igjen etter

at den er vasket, trår du forsiktig inn
bremsepedalen samtidig som du tar
hensyn til trafikken. Trå inn bremsen
inntil full bremsevirkning er gjenoppret‐
tet.

Pass på at vaskeanlegget egner seg for bilens
størrelse.

Fell inn sidespeilene og demonter eventuelt en
ekstra antenne før du vasker bilen i vaskeanleg‐
get. Ellers kan du skade sidespeilene, antennen
eller bilen.

Når du forlater vaskeanlegget, må du sørge for å
felle sidespeilene helt ut og eventuelt montere
den ekstra antennen igjen.

For å unngå skader på bilen må du ta hensyn til
følgende før du vasker bilen i et vaskeanlegg:

R Sidevinduene og skyvevinduet må være helt
lukket.
R Viften til ventilasjons-/varmesystemet må

være slått av.
R Bryteren til vindusviskerne må stå påg.

Foreta en grovrengjøring av bilen før du kjører inn
i vaskeanlegget.
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% Fjerner du voks fra frontruten og viskergum‐
mien etter bilvask, unngår du gråslør på
frontruten samt ulyder fra vindusviskerne.

Informasjon om bruk av høytrykksvasker

& ADVARSEL Ulykkesfare ved bruk av høy‐
trykksvasker med rundstråledyse

Rundstråledysens pulserende vannstråle
(smussfjerner) kan påføre dekk og komponen‐
ter skader som er usynlige fra utsiden.

Komponenter som er skadet på denne måten,
kan plutselig svikte.
# Bruk ikke høytrykksvasker med rund‐

stråledyse når du vasker bilen.
# Skadde dekk eller komponenter må

umiddelbart skiftes ut.

Bruk aldri en høytrykksvasker inne i kupeen.
Vannmengden fra høytrykksvaskeren og den til‐
hørende sprøytetåken kan skade bilen betrakte‐
lig.

For å unngå skader på bilen må du ta hensyn til
følgende når du vasker bilen med en høytrykksva‐
sker:

R Overhold en minsteavstand på 30 cm til bilen
ved 25°-flatstråledyser og smussfjernere eller
70 cm ved punktstråledyser og ta hensyn til
anvisningene i bruksanvisningen til utstyr‐
sprodusenten.
R Rett ikke høytrykksvaskerens vannstråle mot

følsomme deler som dekk, sprekker, elektri‐

ske komponenter, batterier, lyskilder og luf‐
teåpninger.
R Ved bruk av ryggekamera må du overholde en

minimumsavstand på 50 cm.

Manuell kjøretøyvask

Ta hensyn til lovens bestemmelser, f.eks. er hånd‐
vask i mange land kun tillatt på spesielt merkede
vaskeplasser.
# Bruk et mildt rengjøringsmiddel, f.eks. bil‐

sjampo.
# Vask bilen med lunkent vann og en myk

svamp. Utsett ikke bilen for direkte sollys.
# Skyll bilen forsiktig med rent vann og tørk av

med et pusseskinn. Pass på at du ikke retter
vannstrålen direkte mot luftinntaksgitteret.
Ikke la viften stå på.

# Ikke la vaskemiddelet tørke på lakken.

Ved kjøring om vinteren må du fjerne avleiringer
av veisalt grundig og så snart som mulig.

Pleie og behandling av lakk og mattlakk

* MERK Lakkskader og korrosjon på grunn
av utilstrekkelig vedlikehold

Dersom du ikke raskt og grundig fjerner
smuss som fugleskitt eller andre rester, kan
dette føre til lakkskader og senere korrosjon.
# Ved smuss, rengjør straks lakken eller

mattlakken grundig.
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Ta hensyn til følgende informasjon:

Informasjon om rengjøring og vedli‐
kehold

Unngå lakkskader

Lakk R Løse opp insektrester: Løs opp
insektrester med insektfjerner og
vask av overflaten.
R Fugleskitt: Løs opp fugleskitten med

vann og vask av overflaten.
R Fjerne kjølevæske, kvae, olje, driv‐

stoff og fett: Gni lett med en klut
som er dynket med rensebensin eller
flammerens.
R Bremsevæske: Viske med vann
R Tjære: Fjern tjæreflekker med asfalt‐

rens.
R Voks: Bruk silikonfjerner.

R Ikke påfør klistremerker, folier eller
lignende.
R Fjern smuss umiddelbart.

Mattlakk R Bruk kun pleiemidler som er god‐
kjent av Mercedes-Benz.

R Ikke poler bilen og lettmetallfelgene.
R Det må ikke brukes vaskeprogram‐

mer med en avsluttende varmvoks‐
behandling i vaskeanlegg.
R Ikke bruk lakkrengjøringsmiddel,

slipe-/poleringsprodukter, glanskon‐
servering, f.eks. voks.
R Lakken må kun repareres av et god‐

kjent verksted.

Informasjon om vedlikehold av bildeler

& ADVARSEL Klemfare ved rengjøring av
frontruten når vindusviskerne går

Hvis vindusviskeren settes i bevegelse når du
rengjør frontruten eller viskerbladene, kan du
klemme deg.
# Slå alltid av vindusviskerne og tennin‐

gen før du rengjør frontruten eller
viskerbladene.

& ADVARSEL Fare for brannskader fra
eksosrør

Eksosrør kan bli meget varme. Du kan brenne
deg hvis du berører disse delene.
# Vær alltid ekstra forsiktig og hold spesi‐

elt øye med barn rundt eksosrør.
# Avkjøl delene før du berører dem.
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Ta hensyn til følgende informasjon:

Informasjon om rengjøring og vedli‐
kehold

Unngå skader på bilen

Dekk/felger Bruk vann og felgrens uten syre. R Ikke bruk syreholdig felgrens til å
fjerne bremsestøv. Hjulbolter og
bremsekomponenter kan da skades.
R For å unngå at det dannes korrosjon

på bremseskiver og bremsebelegg
etter rengjøringen må du kjøre noen
minutter før du parkerer bilen. Brem‐
seskivene og bremsebeleggene var‐
mes opp og tørker.

Ruter Rengjør rutene innvendig og utvendig
med en fuktig klut og et rengjøringsmid‐
del som anbefales av Mercedes-Benz.

Ikke bruk tørre kluter, skuremidler eller
løsemiddelholdige rengjøringsmidler når
du rengjør innsiden av ruter og vinduer.

Viskerblad Rengjør viskerbladene med en fuktig
klut.

Ikke rengjør viskerbladene for ofte.

Utvendige 
lys

Rengjør dekslene med en våt svamp og
et mildt rengjøringsmiddel, f.eks. bil‐
sjampo.

Bruk kun rengjøringsmidler eller kluter
som er egnet for plastdeksler.

Sensorer Rengjør sensorene i fremre og bakre
støtfanger og i radiatordekselet med en
myk klut og bilsjampo.

Ved bruk av høytrykksvasker må du
overholde en minimumsavstand på
30 cm.

Ryggeka‐
mera og
360°-
kamera 

Rengjør kameralinsen med en myk klut
og rent vann.

Ikke bruk høytrykksvasker.

Tilhengerfe‐
ste

R Fjern rust på kulen, f.eks med en
stålbørste.
R Fjern skitt med en klut som ikke loer.
R Smør kulen lett med olje og fett etter

rengjøring.
R Følg vedlikeholdstipsene i bruksan‐

visningen fra produsenten av tilhen‐
gerfestet.

Ikke rengjør kroken med høytrykksva‐
sker eller løsemiddel.

Skyvedør R Fjern fremmedlegemer i området til
kontaktplatene og kontaktstiftene på
skyvedøren.
R Rengjør kontaktplatene og kontakt‐

stiftene med et mildt vaskemiddel og
en myk klut.

Smør ikke olje eller fett på kontaktpla‐
tene og kontaktstiftene.
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Informasjon om rengjøring og vedli‐
kehold

Unngå skader på bilen

Stigtrinn R Rengjør de elektriske stigtrinnene og
tilhørende hus med en høytrykksva‐
sker.
R Spray føringene på sidene med sili‐

konspray etter rengjøring.
R Rengjør stigtrinnene i støtfangeren

med en høytrykksvasker.

Bruk ikke olje og fett som glidemiddel.

Aluminiums‐
lemmer

R Børst av aluminiumslemmene med
vann og et nøytralt eller lett alkalisk
vaskemiddel.

Bruk ikke skuremidler til å rengjøre lem‐
mene.

Informasjon om rengjøring av interiøret

& ADVARSEL Fare for skader hvis kunst‐
stoffdeler løsner etter bruk av løsemid‐
delholdige pleiemidler

Overflatene på førerplassen kan bli porøse
hvis det brukes løsemddelholdige pleie‑ og
rengjøringsmidler.

Hvis kollisjonsputene utløses, kan kunststoff‐
deler løsne.
# Ikke bruk løsemiddelholdige pleie‑ og

rengjøringsmidler til å rengjøre fører‐
plassen.

& ADVARSEL Fare for alvorlige eller døde‐
lige skader på grunn av blekede sikker‐
hetsbelter

Sikkerhetsbelter kan svekkes kraftig på grunn
av bleking eller farging.

Det kan da hende at sikkerhetsbeltene revner
eller faller av, f.eks. ved en ulykke.
# Sikkerhetsbelter må aldri blekes eller

farges.

Ta hensyn til følgende informasjon:

Informasjon om rengjøring og vedli‐
kehold

Unngå skader på bilen

Sikkerhets‐
belter

Rengjøres med lunkent vann og såpe. R Ikke bruk kjemiske rengjøringsmid‐
ler.
R Ikke tørk sikkerhetsbeltet ved tempe‐

raturer over 80 °C eller i direkte sol‐
lys.

Display Rengjør overflaten forsiktig med en
mikrofiberklut og et pleiemiddel for TFT/
LCD-displayer.

R Slå av displayet og la det avkjøle seg.
R Ikke bruk andre midler.

Plastkled‐
ning

R Rengjør med en fuktet mikrofiber‐
klut.
R Hvis sterkt tilsmusset: bruk et pleie‐

middel som er anbefalt av Mercedes-
Benz.

R Ikke påfør klistremerker, folier eller
lignende.
R Unngå å få kosmetikk, insektmiddel

eller solkrem på kledningen.
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Informasjon om rengjøring og vedli‐
kehold

Unngå skader på bilen

Naturtre/
dekor

R Rengjør med en mikrofiberklut.
R Elementer med svart pianolakk: Ren‐

gjør med en fuktet klut og såpevann.
R Hvis sterkt tilsmusset: bruk et pleie‐

middel som er anbefalt av Mercedes-
Benz.

Ikke bruk rengjørings-/poleringsmidler
eller voks som inneholder løsemidler.

Takkledning Rengjør med en myk børste eller tør‐
rsjampo.

Stoffseter Bruk en støvsuger for å få bort smuss
som f.eks. smuler eller støv, og rengjør
deretter hele setetrekket med en fuktet
bomullsklut og 1 % såpeskumløsning.
Ikke rengjør punkt- og flekkvis.

Bruk et pleiemiddel som er anbefalt av
Mercedes-Benz.

Ikke bruk oljeholdige rengjørings- og
pleiemidler.

Setetrekk i 
kunstkinn

Bruk en støvsuger for å få bort smuss
som f.eks. smuler eller støv, og rengjør
deretter hele setetrekket med en fuktet
bomullsklut og 1 % såpeskumløsning.
Ikke rengjør punkt- og flekkvis.

Bruk et pleiemiddel som er anbefalt av
Mercedes-Benz.

Ikke bruk mikrofiberklut.

Ikke bruk oljeholdige rengjørings- og
pleiemidler.

Setetrekk i 
ekte skinn

Bruk en støvsuger for å få bort f.eks.
smuler eller støv, og rengjør deretter
hele setetrekket regelmessig med en
fuktet bomullsklut.

Hvis sterkt tilsmusset: Gå over med et
skinnpleiemiddel som er anbefalt av
Mercedes-Benz.

Ikke bruk mikrofiberklut.

Ikke bruk oljeholdige rengjørings- og
pleiemidler.

Ratt og gir-/
velgerspak

Rengjør med en fuktet klut.

Pedaler og 
gulvmatter

Rengjør med en fuktet klut. Bruk ikke rengjørings- og pleiemidler.

Kupé Rengjør med en fuktet klut. R Ikke bruk høytrykksvasker.
R La kupeen tørke helt etter rengjøring.
R Pass på at det ikke kommer væske i

sprekker eller hulrom.

Forheng Forhengene skal kun renses kjemisk. Ikke vask forhengene.
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Nødsfall

Ta ut refleksvest

Refleksvesten er i oppbevaringsrommet i førerdø‐
ren.
# Ta refleksvesten ut av oppbevaringsrommet.

% Det kan også plasseres refleksvester i bakdø‐
rene og i passasjerdøren foran.

1 Maksimalt antall ganger vesten kan vaskes
2 Maksimal vasketemperatur
3 Skal ikke klorbehandles
4 Skal ikke strykes
5 Skal ikke tørkes i tørketrommel
6 Skal ikke utsettes for kjemisk rens
7 Vesten oppfyller kravene i klasse 2

Kravene i den lovfestede standarden oppfylles
kun når refleksvesten er i riktig størrelse og den
er helt lukket.

Skift ut refleksvesten:

R Hvis den er skadet eller har smuss på refleks‐
stripene som ikke lar seg fjerne
R Når den har blitt vasket maksimalt antall gan‐

ger
R Når vestens fluorescerende egenskaper er

redusert

Varseltrekant

Ta ut varseltrekanten
Varseltrekanten er plassert i oppbevaringsrom‐
met i passasjedøren.
# Ta varseltrekanten ut av oppbevaringsrom‐

met.

Sette opp varseltrekanten

# Dra opp reflektorene 1 på sidene slik at det
dannes en trekant, og fest dem med trykk‐
nappen 2 øverst.

# Vipp støttene 3 på sidene ut og ned.

Førstehjelpsmappe

Førstehjelpsmappen er i oppbevaringsrommet i
førerdøren.
# Ta førstehjelpsmappen ut av oppbevarings‐

rommet.

Ta ut og oppbevare brannslokningsapparatet

& ADVARSEL Fare for ulykker på grunn av
at brannslukningsapparatet i fotrommet
på førersiden ikke er korrekt sikret

Et brannslukningsapparat i fotrommet på
førersiden kan begrense pedalvandringen
eller blokkere en pedal som er trådt inn.

Dette reduserer bilens drifts‑ og trafikksikker‐
het.

Dessuten kan brannslukningsapparatet bli
slengt rundt i fotrommet på førersiden og
skade føreren eller andre personer i bilen.

Brannslukningsapparatet må alltid plasseres i
holderen og sikres på korrekt måte under kjø‐
ring.

Ikke ta ut brannslukningsapparatet under kjø‐
ring.
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Ta ut

# Trekk opp laskene på brannslokningsappara‐
tet 1.

# Ta ut brannslokningsapparatet.

Oppbevaring

# Oppbevare brannslokningsapparatet.
# Trykk ned laskene på brannslokningsappara‐

tet 1.

% I et høyrestyrt kjøretøy er brannslokningsap‐
paratet i kjøreretningen på venstre side av
passasjersetet.

Punktering

Informasjon om punktering

& ADVARSEL Ulykkesrisiko pga. mang‐
lende dekktrykk

Et flatt dekk virker sterkt inn på bilens kjøre‐
egenskaper og på styre‑ og bremseegenska‐
pene.
# Kjør aldri med flatt dekk.
# Skift det ut med reservehjulet, eller kon‐

takt et godkjent verksted.

Alt etter bilens utstyr har du følgende muligheter
dersom du punkterer:

R Biler med Mercedes PRO connect: Ved et
havari kan du foreta en nødsamtale via servi‐
ceanropsknappen i takbetjeningsenheten
(→ Side 188).
R Alle biler: Bytt hjul (→ Side 255).

Batteri

Informasjon om 12 V‑batteriet

& ADVARSEL Fare for ulykker på grunn av
ufagmessige arbeider på batteriet

Ufagmessig arbeid på batteriet kan f.eks. for‐
årsake kortslutning. Det kan føre til funk‐
sjonsbegrensninger for sikkerhetsrelevante
systemer, f.eks. lysanlegget, ABS (blokke‐
ringsfrie bremser) og ESP® (elektronisk stabi‐
litetsprogram). Driftssikkerheten til bilen kan
være påvirket.

I følgende situasjoner kan du miste kontrollen
over bilen:

R Ved bremsing
R Ved brå rattbevegelser og/eller ikke til‐

passet hastighet

# Ved kortslutning eller i lignende tilfeller
må du straks informere et godkjent
verksted.

# Ikke kjør videre.
# Arbeid på batteriet må alltid utføres ved

et godkjent verksted.

R Mer informasjon om ABS (→ Side 138).
R Mer informasjon om ESP®(→ Side 138).
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Mercedes-Benz anbefaler deg å skifte 12 V‑batte‐
riet på et godkjent verksted, f.eks. et Mercedes-
Benz verksted.

Følg anvisningene nedenfor hvis du vil skifte bat‐
teriet selv:

R Skift alltid ut et defekt batteri med et batteri
som oppfyller de spesifikke kravene til bilen.
R Overta monteringsdelene, f.eks. lufteslangen,

vinkelstykker eller poldeksler fra batteriet
som skal skiftes.
R Pass på at ventilasjonsslangen alltid kobles til

den opprinnelige åpningen på batterisiden.

Monter eventuelle blindplugger.

I motsatt fall kan det lekke ut gass eller batte‐
risyre.
R Pass på at de påmonterte delene kobles til

slik de var.

Av hensyn til sikkerheten anbefaler Mercedes-
Benz at du kun bruker batterier som er testet og
godkjent av Mercedes-Benz for din bil. Disse bat‐
teriene har større lekkasjebeskyttelse, slik at
føreren og passasjerene ikke får etseskader hvis
batteriet skades under en ulykke.

& ADVARSEL Eksplosjonsfare på grunn av
elektrostatisk opplading

Elektrostatisk opplading kan føre til gnistdan‐
nelse og dermed antenne den lett eksplosive
gassblandingen i et batteri.
# For å redusere en eksisterende elektro‐

statisk opplading må du berøre metal‐
lkarosseriet før du tar i batteriet.

En eksplosiv gassblanding oppstår både ved
lading av batteriet og ved starthjelp.

& ADVARSEL Fare for etsing på grunn av
batterisyre

Batterisyre er etsende.
# Unngå kontakt med hud, øyne eller

klær.
# Ikke bøy deg over batteriet.
# Ikke pust inn batterigasser.
# Hold barn unna batteriet.
# Skyll av batterisyre straks med masse

rent vann og oppsøk legehjelp med én
gang.

+ MILJØVERN Uriktig avfallshåndtering av
batterier kan skade miljøet.

 Batterier inneholder skadelige stof‐
fer. Det er forbudt å kaste batterier i restavfal‐
let.
#

 Sørg for at batteriene kastes
på en miljøvennlig måte. Brukte batte‐
rier skal leveres til et godkjent verksted
eller en dertil egnet miljøstasjon.

Ta kontakt med et godkjent verksted når
12 V‑batteriet skal kobles til.

Følg sikkerhetsinformasjonen og forebyggende
tiltak når du håndterer batterier.

Eksplosjonsfare

Det er forbudt å røyke og bruke åpen
ild ved håndtering av batteriet. Unngå
gnistdannelse.

Elektrolytt og batterisyre er etsende.
Unngå kontakt med hud, øyne og
klær. Bruk egnede verneklær, spesielt
hansker, forkle og ansiktsmaske. Skyll
straks bort elektrolytt- eller syresprut
med rent vann. Oppsøk lege hvis nød‐
vendig.

Bruk vernebriller.

Hold barn på avstand.

Følg denne instruksjonsboken.

Hvis du ikke skal bruke bilen over lengre tid eller
regelmessig kjører korte avstander:

R Koble batteriet til en lader som er anbefalt av
Mercedes-Benz.
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R Kontakt et godkjent verksted for å koble fra
batteriet

Starthjelp og lading av 12 V‑batteriet

# Til lading av batteriet og til starthjelp må du
alltid bruke tilkoblingspunktet for starthjelp i
motorrommet.

* MERKNAD Skade på batteriet på grunn
av overspenning

Lading med ladere uten begrensning av lades‐
penningen kan skade batteriet eller bilelektro‐
nikken.
# Bruk kun ladere med en maksimal

ladespenning på 14,8 V.

& ADVARSEL Eksplosjonsfare på grunn av
antent hydrogengass

Et batteri genererer hydrogengass når det
lades. Hvis du forårsaker en kortslutning eller
det dannes gnister, kan hydrogengassen
antennes.
# Pass på at plussklemmen for et tilkoblet

batteri ikke kommer i berøring med bil‐
deler.

# Du må aldri legge metallgjenstander
eller verktøy på et batteri.

# Ved til‑ og frakobling av batteriet er det
svært viktig at du overholder den
angitte rekkefølgen for batteriklem‐
mene.

# Ved starthjelp må du alltid passe på at
du bare forbinder batteripoler med iden‐
tisk polaritet.

# Ved starthjelp er det svært viktig at du
tar hensyn til den angitte rekkefølgen
for til‑ og frakobling av startkablene.

# Du må ikke koble batteriklemmene fra
eller til mens motoren går.

& ADVARSEL Eksplosjonsfare ved lading og
ved starthjelp

Under lading og ved starthjelp kan det lekke
ut en eksplosiv gassblanding fra batteriet.
# Unngå brann, levende lys, gnistdannelse

og røyking.
# Sørg for god ventilasjon ved lading og

starthjelp.

# Ikke bøy deg over et batteri.

& ADVARSEL Eksplosjonsfare ved frossent
batteri

Et utladet batteri kan fryse allerede ved tem‐
peraturer rundt frysepunktet.

Hvis du da gir starthjelp eller lader batteriet,
kan det lekke batterigass.
# Et frossent batteri må alltid tines opp

før lading eller starthjelp.

Dersom kontroll-/varsellampene i instrumentdi‐
splayet ikke tennes ved temperaturer rundt eller
under frysepunktet, er det utladede batteriet
mest sannsynlig frosset.

Ta i dette tilfellet hensyn til følgende punkter:

R Gi ikke starthjelp, og lad ikke batteriet.
R Levetiden for et opptint batteri kan være

svært redusert.
R Startegenskapene kan bli dårligere, spesielt

ved lave temperaturer.
R Et opptint batteri bør kontrolleres på et god‐

kjent verksted.

* Merknad Skader på grunn av mange
eller lange startforsøk

Ved mange eller lange startforsøk kan kataly‐
satoren skades av uforbrent drivstoff.
# Unngå mange og lange startforsøk.

Ta hensyn til følgende punkter ved starthjelp og
lading av batteriet:

R Bruk bare uskadde startkabler/ladekabler
med tilstrekkelig tverrsnitt og isolerte pol‐
klemmer.
R Uisolerte deler av polklemmene må ikke

komme i kontakt med andre metalldeler når
start-/ladekablene er koblet til tilkoblings‐
punktet for starthjelp.
R Start-/ladekablene må ikke komme i kontakt

med deler som kan bevege seg når motoren
går.
R Pass derfor alltid på at verken du eller batte‐

riet er elektrostatisk ladet.
R Unngå ild og åpen flamme.
R Ikke bøy deg over et batteri.
R Ved lading: Bruk bare ladere som er testet og

godkjent for Mercedes-Benz, og les bruksan‐
visningen for laderen før du lader batteriet.
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Ved starthjelp må du i tillegg ta hensyn til føl‐
gende punkter:

R Motta bare starthjelp fra batterier med
12‑V‑nominell spenning.
R Bilene må ikke komme i kontakt med hveran‐

dre.

# Bil med hovedstrømbryter: Kontroller at
hovedstrømbryteren er slått på (→ Side 115).

# Sikre bilen med parkeringsbremsen.
# Biler med automatgirkasse: Sett giret i stil‐

ling j.
# Biler med manuell girkasse: Sett giret i fri.
# Slå av tenningen og alle strømforbrukere.
# Åpne panseret (→ Side 205).

Tilkoblingspunkt for starthjelp (eksempel)

% Biler med høyreratt: Tilkoblingspunktet for
starthjelp kan være på motsatt side.

# Ta av hetten på plusskontakten på det
eksterne batteriet.

# Plusspolklemmen på start-/ladekabelen kob‐
les først til plusskontakten på det eksterne
batteriet.

# Skyv den røde hetten på tilkoblingspunktet
for starthjelp 1 tilbake med en dreining mot
høyre ved hjelp av startkabelens plusspol‐
klemme 2.

# Koble plusspolklemmen til plusskontakten på
tilkoblingspunktet for starthjelp 1.

# Ved starthjelp: Motoren i bilen som gir
strøm, skal gå på tomgang.

# Koble sammen minuspolen på det eksterne
batteriet og jordingspunktet i din egen bil

med start-/ladekabelen. Begynn med det
eksterne batteriet.

# Ved starthjelp: Start motoren på din egen
bil.

# Ved lading: Start ladingen.
# Ved starthjelp: La motorene gå i noen minut‐

ter.
# Ved starthjelp: Før startkablene kobles fra,

må du starte en strømforbruker i din egen bil,
f.eks. bakruteoppvarmingen eller lyset.

Når starthjelpen/ladingen er ferdig:
# Koble start-/ladekablene først fra jordings‐

punktet (gods) og minuspolen på det eksterne
batteriet, deretter fra plusskontakten på tilko‐
blingspunktet for starthjelp 1 og plusspolen
på det eksterne batteriet. Begynn med kon‐
taktene på din egen bil.
Når plusspolklemmen 2 kobles fra tilko‐
blingspunktet for starthjelp 1, går den røde
hetten tilbake til utgangsposisjon.

Ytterligere informasjon finner du hos et kvalifisert
fagverksted.

Montere og demontere gulvbelegg (biler med
bakhjulsdrift)

& ADVARSEL Gjenstander i fotrommet på
førersiden kan føre til ulykker

Gjenstander i i fotrommet på førersiden kan
begrense pedalvandringen eller blokkere en
pedal som er trått inn.

Dette reduserer bilens drifts‑ og trafikksikker‐
het.
# Plasser alle gjenstander trygt i bilen, slik

at de ikke kan havne i fotrommet på
førersiden.

# Ved bruk av gulvmatter og tepper må
det sikres at de ikke sklir eller dekker til
pedalene.

# Ikke legg flere gulvmatter eller tepper
over hverandre.
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# Slå av alle elektriske funksjoner.
# Demontere: Løsne skruene 3, og ta av lok‐

ket 2.
# Ta ut gulvbelegget 1.
# Montere: Sett inn gulvbelegget 1 og juster

det i forhold til førersetekassen og innstignin‐
gen.

# Sett på lokket 2, og skru inn igjen skruene
3.

Koble fra startbatteri

* MERK Skade på elektriske aggregater

Kobler du fra startbatteriet før du stopper
motoren og trekker nøkkelen ut av tenningslå‐
sen, kan det elektriske utstyret bli skadet.
# Stans motoren og ta nøkkelen ut av ten‐

ningslåsen. Først når det er gjort, løsner
du batteriklemmene på startbatteriet.
Pass på at du alltid kobler fra startbatte‐
riet i batterikassen i det venstre fotrom‐
met først. Ellers kan elektriske aggrega‐
ter, for eksempel dynamoen, bli ødelagt.

* MERK Skade på bilens elektronikk

Hvis du ikke kobler fra startbatteriet som
beskrevet nedenfor, kan du skade bilens elek‐
tronikk.
# Koble alltid fra startbatteriet i den rek‐

kefølgen som er beskrevet nedenfor, og
bytt aldri om på batteriklemmene! Det
kan skade bilens elektronikk.

Biler med bakhjulsdrift

Biler med forhjulsdrift

Hvis bilens stillstandstid er beregnet å vare mer
enn tre uker, må batteriene frakobles. På den
måten forhindrer du at batteriet utlades på grunn
av hvilestrømforbruk.
# Biler med hovedstrømbryter: Slå av batteri‐

ets hovedbryter .
# Biler uten hovedstrømbryter: Slå av alle

elektriske funksjoner.
# Stans motoren og slå av strømforsyningen.
# Utmonter gulvbelegget (→ Side 222).
# Løsne skruene 1, og skyv batteridekselet
2 i pilretningen.
Skruene skal stå over de større utsparingene.

# Ta batteridekselet 2 opp og ut.
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# Løsne først minusklemmen på batteriet og ta
den av, slik at klemmen ikke lenger berører
polen.

# Ta av hetten på plussklemmen.
# Løsne plussklemmen, og vipp den forsiktig

opp og til siden sammen med for-sikringsbok‐
sen.

Utmontere eller montere startbatteriet

Biler med bakhjulsdrift: utmontere startbatte‐
riet

# Koble fra startbatteriet (→ Side 223).
# Trekk ventilasjonsslangen 1 med tilkoblings‐

vinkelen av tilkoblingen på ventilasjonsdekse‐
let.

# Trekk ut skruene 2 oppover fra holderen 3.
# Skyv startbatteriet i fartsretningen ut av for‐

ankringen.
# Vipp opp bøylen på startbatteriet, og ta start‐

batteriet ut av batterikassen.

Biler med bakhjulsdrift: montere startbatte‐
riet
# Ta hensyn til sikkerhetstiltakene og -merkna‐

dene ved tilkobling av startbatteriet
(→ Side 221).

# Sett startbatteriet inn i batterikassen.
# Vipp ned bøylen på startbatteriet.
# Skyv startbatteriet mot fartsretningen inn i

forankringen.
# Sett inn holderen 3.
# Stram skruene 2 i holderen 3 som skal

hindre startbatteriet i å forskyve seg.

# Sett ventilasjonsslangen 1 med tilkoblings‐
vinkelen på tilkoblingen på ventilasjonsdekse‐
let.

# Koble til startbatteriet (→ Side 223).

Mercedes-Benz anbefaler deg å skifte startbatte‐
riet på et godkjent verksted, f.eks. et Mercedes-
Benz verksted.
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Hvis du vil skifte startbatteriet selv, må du ta hen‐
syn til følgende:

R Et defekt startbatteri skal kun erstattes med
et startbatteri som innfrir de spesifikke kra‐
vene fra bilen.
R Påmonterte deler som f.eks. ventilasjonsslan‐

gen, vinkelstykket eller poldekselet, overtas
fra startbatteriet som skiftes.
R Pass på at ventilasjonsslangen alltid kobles til

den opprinnelige åpningen på batterisiden.

Monter eventuelle blindplugger.

I motsatt fall kan det lekke ut gass eller batte‐
risyre.
R Pass på at de påmonterte delene kobles til

slik de var.

Biler med forhjulsdrift: utmontere startbatte‐
riet

# Koble fra startbatteriet (→ Side 223).
# Åpne kabelkanalens deksel 8.
# Åpne plusspolens deksel 7.

# Løsne mutteren 9 og plusspolen A.
# Skru ut mutterne 6 på ledningene, ta av led‐

ningene og legg dem til siden.
# Åpne låseknastene 4 på for-sikringsboksen.
# Løft for-sikringsboksen fra batteriet og skyv

den forover mot høyre.
# Vipp for-sikringsboksen opp og bakover.

# Trekk ventilasjonsslangen 1 med tilkoblings‐
vinkelen av tilkoblingen på ventilasjonsdekse‐
let.

# Løsne skruene 2 på holderen og trekk hol‐
deren 3 oppover.

# Skyv startbatteriet ut av forankringen på tvers
av fartsretningen.

# Vipp opp bøylen på startbatteriet, og løft
startbatteriet ut av batterikassen.

Biler med forhjulsdrift: montere startbatteriet
# Ta hensyn til sikkerhetstiltakene og -merkna‐

dene ved tilkobling av startbatteriet
(→ Side 221).

# Sett startbatteriet inn i batterikassen.

% Pass på at ingen ledning kommer i klem.
# Vipp ned bøylen på startbatteriet.
# Skyv startbatteriet inn i forankringen på tvers

av fartsretningen.

# Sett inn holderen 3.
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# Stram skruene 2 i holderen 3 som skal
hindre startbatteriet i å forskyve seg.

# Sett ventilasjonsslangen 1 med tilkoblings‐
vinkelen på tilkoblingen på ventilasjonsdekse‐
let.

# Sett for-sikringsboksen på batteriet.

# Koble til plusspolen A og lukk dekselet 7.
# Sett ledningene på boltene.
# Stram til mutterne 6 til ledningene med

dreiemomentet 5 som er angitt på for-sik‐
ringsboksen.

Mercedes-Benz anbefaler deg å skifte startbatte‐
riet på et godkjent verksted, f.eks. et Mercedes-
Benz verksted.

Hvis du vil skifte startbatteriet selv, må du ta hen‐
syn til følgende:

R Et defekt startbatteri skal kun erstattes med
et startbatteri som innfrir de spesifikke kra‐
vene fra bilen.

R Påmonterte deler som f.eks. ventilasjonsslan‐
gen, vinkelstykket eller poldekselet, overtas
fra startbatteriet som skiftes.
R Pass på at ventilasjonsslangen alltid kobles til

den opprinnelige åpningen på batterisiden.

Monter eventuelle blindplugger.

I motsatt fall kan det lekke ut gass eller batte‐
risyre.
R Pass på at de påmonterte delene kobles til

slik de var.

Koble fra tilleggsbatteriet i motorrommet

* MERK Skade på elektriske aggregater

Kobler du fra startbatteriet før du stopper
motoren og trekker nøkkelen ut av tenningslå‐
sen, kan det elektriske utstyret bli skadet.
# Stans motoren og ta nøkkelen ut av ten‐

ningslåsen. Først når det er gjort, løsner
du batteriklemmene på startbatteriet.
Pass på at du alltid kobler fra startbatte‐
riet i batterikassen i det venstre fotrom‐
met først. Ellers kan elektriske aggrega‐
ter, for eksempel dynamoen, bli ødelagt.

* MERK Skade på bilens elektronikk

Hvis du ikke kobler fra tilleggsbatteriet som
beskrevet nedenfor, kan du skade bilens elek‐
tronikk.
# Koble alltid fra tilleggsbatteriet i den

rekkefølgen som er beskrevet nedenfor,
og bytt aldri om på batteriklemmene!
Det kan skade bilens elektronikk.
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# Følg sikkerhetsforskriftene og sikkerhetsin‐
struksene når du kobler fra tilleggsbatteriet
(→ Side 221)

# Slå av alle elektriske funksjoner.
# Stans motoren og slå av strømforsyningen.
# Åpne panseret (→ Side 205).
# Løsne først minusklemmen på tilleggsbatte‐

riet og ta den av, slik at klemmen ikke lenger
berører polen.

# Ta av hetten på plussklemmen.
# Løsne plussklemmen og ta den av.

Koble fra tilleggsbatteriet under passasjerse‐
tene foran

* MERK Skade på elektriske aggregater

Kobler du fra startbatteriet før du stopper
motoren og trekker nøkkelen ut av tenningslå‐
sen, kan det elektriske utstyret bli skadet.
# Stans motoren og ta nøkkelen ut av ten‐

ningslåsen. Først når det er gjort, løsner
du batteriklemmene på startbatteriet.
Pass på at du alltid kobler fra startbatte‐
riet i batterikassen i det venstre fotrom‐
met først. Ellers kan elektriske aggrega‐
ter, for eksempel dynamoen, bli ødelagt.

* MERK Skade på bilens elektronikk

Hvis du ikke kobler fra tilleggsbatteriet som
beskrevet nedenfor, kan du skade bilens elek‐
tronikk.
# Koble alltid fra tilleggsbatteriet i den

rekkefølgen som er beskrevet nedenfor,
og bytt aldri om på batteriklemmene!
Det kan skade bilens elektronikk.

# Følg sikkerhetsforskriftene og sikkerhetsin‐
struksene når du kobler fra tilleggsbatteriet
(→ Side 221)

# Slå av alle elektriske funksjoner.
# Stans motoren og slå av strømforsyningen.
# Slå opp seteflatene tl passasjersetene foran

(→ Side 63).
# Løsne først minusklemmen på tilleggsbatte‐

riet og ta den av, slik at klemmen ikke lenger
berører polen.

# Ta av hetten på plussklemmen.
# Løsne plussklemmen og ta den av.

% Dersom tilleggsbatteriet befinner seg under
et passasjersete foran uten mulighet til å
klappe opp seteflaten, må du henvende deg
til et godkjent verksted for å koble til eller fra
tilleggsbatteriet.

Igangtauing og tauing

Godkjente tauemetoder

Dersom bilen stanser, anbefaler Mercedes-Benz
at bilen transporteres fremfor at den taues.

* MERKNAD Feil utført tauing kan føre til
skader på bilen.

# Følg merknadene og instruksjonene for
tauing.

* MERK Det kan oppstå skader på bilen
hvis den skyves

Hvis en bil med forhjulsdrift og automatgir
skyves eller taues for langt og raskt når moto‐
ren er slått av, kan den bli skadet.
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# Skyv ikke bilen lenger enn 15 m ved
maksimal ganghastighet.

% Biler med automatgir og bakhjulsdrift:
Ved feil kan automatgiret være blokkert i stil‐
lingen j.
Dersom det ikke er mulig å sette automatgi‐
ret i stilling i, må bilen transporteres

(→ Side 230). En tauebil med løfteutstyr skal
brukes for transporten.

% Biler med automatgir og forhjulsdrift: Ved
feil kan automatgiret være blokkert i stillin‐
gen j. Du kan løsne parkeringssperren
manuelt (→ Side 119).
Dersom det ikke er mulig å sette automatgi‐
ret i stilling i, må bilen transporteres
(→ Side 230). En tauebil med løfteutstyr skal
brukes for transporten.

Godkjente tauemetoder

Begge aksler på bak‐
ken

Forakselen løftet Bakakselen løftet

Biler med manuell gir‐
kasse

Ja, maks. 100 km med
50 km/t

Ja, maks. 100 km med
50 km/t

Ja, maks. 50 km med
50 km/t

Biler med automatgir
og bakhjulsdrift

Ja, maks. 50 km med
50 km/t

Ja, maks. 50 km med
50 km/t

Ja, hvis rattet er festet
med klo i midtstilling.

Biler med automatgir
og forhjulsdrift

Nei (med motoren slått
av)

Ja (med motoren i
gang), maks. 5 km med
20 km/t

Ja Nei (med motoren slått
av)

Ja (med motoren i
gang), maks. 5 km med
20 km/t

Biler med firehjulsdrift Ja, maks. 50 km med
50 km/t

Nei Nei

Tauing med løftet aksel: Tauingen bør utføres av
et tauefirma.

Taue bilen med begge aksler på bakken

# Følg informasjonen om godkjente tauemeto‐
der (→ Side 227).

# Kontroller at batteriet er koblet til og har nok
strøm.

Dersom batteriet er tomt:

R Det er ikke mulig å starte motoren.
R Det er ikke mulig å løsne eller trekke til den

elektriske parkeringsbremsen.
R Biler med automatgir: Det er ikke mulig å

sette automatgiret i stillingen i eller j.

* MERK Det kan oppstå skader på bilen
hvis den skyves

Hvis en bil med forhjulsdrift og automatgir
skyves eller taues for langt og raskt når moto‐
ren er slått av, kan den bli skadet.
# Skyv ikke bilen lenger enn 15 m ved

maksimal ganghastighet.

* MERKNAD Hvis bilen taues for raskt eller
for langt, kan det føre til skader.

Hvis bilen taues for raskt eller for langt, kan
det oppstå skader på drivlinjen.
# Tauehastigheten må ikke overskride

50 km/t.
# Tauestrekningen må ikke overskride

50 km.
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% Biler med automatgir og bakhjulsdrift:
Ved feil kan automatgiret være blokkert i stil‐
lingen j.
Dersom det ikke er mulig å sette automatgi‐
ret i stilling i, må bilen transporteres
(→ Side 230). En tauebil med løfteutstyr skal
brukes for transporten.

% Biler med automatgir og forhjulsdrift: Ved
feil kan automatgiret være blokkert i stillin‐
gen j. Du kan løsne parkeringssperren
mekanisk (→ Side 119).
Dersom det ikke er mulig å sette automatgi‐
ret i stilling i, må bilen transporteres
(→ Side 230). En tauebil med løfteutstyr skal
brukes for transporten.

& ADVARSEL Fare for ulykker ved tauing av
biler med for høy vekt

Hvis bilen som skal taues eller taues igang, er
tyngre enn tillatt totalvekt for bilen som tauer,
kan følgende situasjoner oppstå:

R Slepeøyet kan slites istykker.
R Trekkbilen og den tauede bilen kan slingre

og i verste fall velte.

# Hvis en an bil taues eller taues igang, er
det viktig at dens vekt ikke overskrider
din bils tillatte totalvekt.

Hvis bilen må taues eller taues igang, er det viktig
at vekten ikke overskrider trekkvognens tillatte
totalvekt.
# Tillatt totalvekt er angitt på bilens typeskilt .
# Biler med automatgir: Ikke åpne fører- eller

passasjerdøren foran, da dette vil medføre at
automatgiret automatisk settes i stillingen
j.

# Monter slepeøyet (→ Side 231).
# Fest slepeinnretningen.

* MERKNAD Hvis slepeinnretningen festes
på feil måte, kan det føre til skader.

# Fest slepetauet eller slepestangen til
slepeøyene.

% Slepeinnretningen kan også festes til tilhen‐
gerfestet.

* MERK Det er fare for skade og ulykker
ved tauing med slepetau

Det er fare for ulykker hvis du ikke tar hensyn
til sikkerhetstiltak og forebyggende tiltak ved
tauing med slepetau.

Ved tauing med slepetau må du ta hensyn til
følgende punkter:
# Fest slepetauet på begge bilene og helst

på samme side.
# Pass på at slepetauet ikke overskrider

den lovbestemte lengden.
# Merk slepetauet på midten, f.eks. med

et hvitt tøystykke (30 x 30 cm). På den
måten vil andre trafikanter gjenkjenne
slepesituasjonen.

# Følg med på bremselysene til trekkbilen
under tauing. Hold alltid tilstrekkelig
avstand til trekkbilen slik at slepetauet
ikke henger på bakken.

# Bruk ikke stålvaier eller kjetting til
tauing. Ellers kan du skade bilen.

# Slå av den automatiske låsingen (→ Side 42).
# Ikke aktiver HOLD-funksjonen.
# Slå av borttauingsalarmen (→ Side 55).
# Slå av den aktive bremseassistenten

(→ Side 142).
# Biler med automatgir: Sett automatgiret i

stillingen i.
# Biler med manuell girkasse: Sett giret i fri

i.
# Løsne parkeringsbremsen.
# Biler med manuell girkasse: Slå av tennin‐

gen, ellers kan rattlåsen aktiveres.

& ADVARSEL Fare for ulykker som følge av
begrensede sikkerhetsfunksjoner under
tauing.

Sikkerhetsfunksjonene kan være begrenset
eller ute av drift i følgende situasjoner:

R Tenningen er slått av.
R Det foreligger feil på bremsesystemet

eller servostyringen.
R Det foreligger feil på energiforsyningen

eller kjøretøyets el-system.

Når bilen taues, kan det være nødvendig å
bruke betydelig større kraft for å styre og
bremse bilen.
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# Bruk slepestang.
# Før tauing må du kontrollere at styrin‐

gen går fritt.

* MERKNAD For høy trekkraft kan føre til
skader.

Hvis bilen starter med et rykk, kan trekkraf‐
ten bli for høy og forårsake skader på bilene.
# Start rolig uten rykk og napp.

Taue bilen med løftet for- eller bakaksel

* MERK Skade hvis tenningen er på

Lar du tenningen være på når du tauer bilen
med løftet for- og bakaksel, kan ESP® gripe
inn og skade bremsesystemet.
# Tenningen må være av.

* MERK Skade på grunn av feilaktig
demontering eller montering av mellom‐
akslene

Hvis du ikke bruker nye skruer når du monte‐
rer mellomakselen, kan mellomakselen bli
skadet.

Bruk alltid nye skruer ved montering av mel‐
lomakslene.

Få alltid kvalifisert verkstedpersonell til å
utføre utmontering og innmontering av mel‐
lomakslene.

% Løft bilen i forakselen ved skader på foraks‐
elen og i bakakselen ved skader på bakakse‐
len.

% Biler med automatgir og bakhjulsdrift:
Ved feil kan automatgiret være blokkert i stil‐
lingen j.
Dersom det ikke er mulig å sette automatgi‐
ret i stilling i, må bilen transporteres
(→ Side 230). En tauebil med løfteutstyr skal
brukes for transporten.

% Biler med automatgir og forhjulsdrift: Ved
feil kan automatgiret være blokkert i stillin‐
gen j. Du kan løsne parkeringssperren
mekanisk (→ Side 119).
Dersom det ikke er mulig å sette automatgi‐
ret i stilling i, må bilen transporteres
(→ Side 230). En tauebil med løfteutstyr skal
brukes for transporten.

# Følg informasjonen om godkjente tauemeto‐
der (→ Side 227).

# Hvis maksimalt tillatt tauestrekning skal over‐
skrides, må mellomakslene demonteres på
stikkakslene.

# Biler med automatgir: Sett automatgiret i
stillingen i.

# Biler med manuell girkasse: Sett giret i fri
i.

# Løsne parkeringsbremsen.
# Slå av tenningen.

Løfte opp bilen for transport

# Se informasjonen om tauing (→ Side 230)
(→ Side 228).

# Fest slepeinnretningen til slepeøyet for å løfte
opp bilen.

# Biler med automatgir: Sett automatgiret i
stillingen i.

% Biler med automatgir: Ved feil på det elek‐
triske anlegget kan automatgiret være blok‐
kert i stillingen j. For å sette giret i i må
du forsyne bilens el-system med strøm
(→ Side 221).

# Biler med manuell girkasse: Sett giret i fri
i.

# Løft opp bilen.
# Biler med automatgir: Sett automatgiret i

stillingen j.
# Biler med manuell girkasse: Legg inn 1. gir

1 eller revers k.
# Sikre bilen mot å trille ved hjelp av parke‐

ringsbremsen.
# Fest bilen ved å surre fast hjulene (og bare

disse).

Biler med firehjulsdrift / biler med automat‐
gir
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# Sørg for at for- og bakakselen står på samme
del av transportvognen.

* MERKNAD Feil plassering kan føre til
skader på drivlinjen.

# Pass på at ikke bilen plasseres over
transportvognens koblingspunkt.

* MERK Skader på bilen på grunn av feil
lasting

Hvis påbygget på en bil med firehjulstrekk
vippes, skyves eller flyttes under lasting med
hydraulikkløfter, kan det bli skadet.
# For lasting må biler med firehjulsdrift

bare kjøres og posisjoneres av egen
kraft.

# Ikke flytt bilen og underlaget når nøkke‐
len er tatt ut eller døren er åpen.

Oppbevaringssted slepeøye

Slepeøyet ligger i verktøykassen i gulvrommet på
passasjersiden foran (→ Side 233).

Slepeøye

Montere/demontere slepeøyet foran

# Montere slepeøye foran: Trykk øverst på
dekselet og ta det ut.

# Skru inn slepeøyet 1 mot høyre til anslag,
og trekk det til.

# Demontere slepeøye foran: Skru ut sle‐
peøyet 1 mot venstre.

# Sett inn dekselet med tappene øverst og
trykk inn nederst frem til det går i lås.

Slepeøye bak (bil med personbiltillatelse)

% Slepeøyet bak 2 er skrudd fast til bilen.

* MERKNAD Skade på grunn av feil bruk
av slepeøyet

Berging av bilen ved å trekkes ut med sle‐
peøyet kan føre til skader på bilen.
#  Bruk slepeøyet kun til tauing eller

igangsleping av bilen.

Taue bilen igang (motornødstart)

Biler med automatgir

* MERKNAD Igangtauing kan føre til ska‐
der på automatgirkassen.

Igangtauing av biler med automatgirkasse kan
føre til skader på girkassen.
# Biler med automatgirkasse må ikke

taues i gang.

# Biler med automatgir må ikke taues i gang.

Biler med manuell girkasse
# Se informasjonen om tauing (→ Side 227).
# La eventuelt motoren og eksosanlegget avkjø‐

les.
# Slå på tenningen.
# Legg inn 2. eller 3. gir.
# Løsne parkeringsbremsen.
# Hold clutchpedalen helt inne og tau bilen

igang.
# Slipp clutchpedalen forsiktig.
# Sett giret i fri med en gang motoren starter.
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# Stopp på en trafikksikker måte.
# Fjern slepeinnretningen.
# Demonter slepeøyet.
# Få bilen kontrollert på et godkjent verksted.

Elektriske sikringer

Informasjon om elektriske sikringer

& ADVARSEL Fare for ulykker og persons‐
kader på grunn av overbelastede lednin‐
ger

Hvis du manipulerer en sikring, brokobler den
eller erstatter den med en sikring med høyere
ampèretall, kan de elektriske ledningene bli
overbelastet.

Dette kan forårsake brann.
# Defekte sikringer må alltid erstattes av

spesifiserte, nye sikringer med korrekt
ampèretall.

* Merknad Skader på grunn av feil sikrin‐
ger

Med feil sikringer kan skade elektriske kom‐
ponenter eller systemer.
# Bruk kun sikringer som er frigitt av

Mercedes-Benz med samme standard
sikringsverdi.

De elektriske sikringene i bilen har til oppgave å
koble ut defekte strømkretser. En utløst sikring
fører til at de etterfølgende komponentene og
deres tilhørende funksjoner svikter.

Sikringer som har gått, må skiftes ut med likever‐
dige sikringer, dvs. med samme farge og sikrings‐
verdi. Sikringsoversikt og ytterligere informasjon
om elektriske sikringer og releer finner du i den
ekstra instruksjonsboken om sikringstilordning.

* Merknad Skader eller funksjonsfeil på
grunn av fuktighet

Fuktighet kan forårsake funksjonsfeil eller
skader på det elektriske anlegget.
# Når sikringsboksen er åpen, må du

passe på at det ikke kan trenge inn fuk‐
tighet i den.

# Når du lukker sikringsboksen, må du
passe på at tetningen på lokket ligger an
riktig mot sikringsboksen.

Dersom en ny sikring går igjen, må du få årsaken
sjekket og feilen utbedret på et godkjent verk‐
sted.

Pass på følgende før du bytter sikring:

R Bilen er sikret slik at den ikke kan trille.
R Alle elektriske funksjoner er slått av.
R Tenningen er slått av.

De elektriske sikringene er fordelt på ulike sik‐
rings- og relébokser:

R Sikrings- og reléboksen i fotrommet på passa‐
sjersiden foran (→ Side 232)
R Sikrings- og reléboks i førersetets sete‐

kasse(→ Side 232)

Åpne sikrings- og reléboksen i førersetets
setekasse

# Åpne: Trykk ned og løsne klipsene 1 på
dekselet.

# Fjern dekselet.

Åpne sikrings- og reléboksen i fotrommet på
passasjersiden foran

# Lås opp og ta av dekselet til oppbevarings‐
rommet i fotrommet på passasjersiden foran
(→ Side 233).
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# Ta ut innsatsen 1 med verktøyet.

Bilverktøy

Informasjon om bilverktøy

Bilverktøyet er i oppbevaringsrommet i fotrommet
på passasjersiden (→ Side 233).

Bilverktøyet inneholder:

R et slepeøye
R en skrutrekker med torx-, stjerne- og slisse‐

bits
R I tillegg kan bilverktøy f.eks. inneholde føl‐

gende:
- en fastnøkkel
- et hjulkryss

Låse opp og ta av dekselet på oppbevarings‐
rommet

# Ta gummimatten ut av fotrommet til forsete‐
passasjeren.

# Låse opp: Vri hurtiglåsen 1 mot venstre til
stilling 1.

# Løft dekselet litt opp, og trekk det ut.

Sette på og låse dekselet
# Trykk dekselet inn og nedover.
# Trykk hurtiglåsen 1 ned til den klikker på

plass.
# Låse: Vri hurtiglåsen 1 mot høyre til stilling

2.

Ta ut bilverktøyet

# Ta bilverktøyet ut av oppbevaringsrommet 1.

Hydraulisk jekk

Informasjon om hydraulisk jekk
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Den hydrauliske jekken oppbevares i et oppbeva‐
ringsrom på siden 1 over stigtrinnet til passa‐
sjerdøren.

Jekken veier maks. 7,5 kg, avhengig av utstyret.
Jekkens maksimale belastning står oppgitt på kli‐
stremerket på jekken. Kontakt et godkjent verk‐
sted dersom det foreligger en funksjonsfeil.

Vedlikehold av jekken:

R Rengjør alle bevegelige deler og smør dem
igjen etter bruk.
R Kjør løftestempelet helt ut og deretter inn

igjen hver sjette måned.

Ta ut jekken og jekkstangen

Forutsetninger 
R Passasjerdøren er åpnet.

# Åpne: Trykk ned og løsne klipsene 1 på
dekselet.

# Fjern dekselet.
# Trekk holdeanordningen helt ut og legg den

på stigtrinnet.

# Ta ut jekken 2 og jekkstangen.
# Lukke: Trykk dekselet fast, slik at låsene 1

klikker på plass.
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Støynivå eller uvante kjøreegenskaper

Mens du kjører, må du følge med på vibrasjoner,
lyder eller uvante kjøreegenskaper, f.eks. at bilen
drar mot den ene siden. Slike ting kan tyde på
skader på felger eller dekk. Senk hastigheten hvis
du har mistanke om at et dekk er defekt. Stans
bilen så snart som mulig, og kontroller om fel‐
gene og dekkene har skader. Skjulte skader på
dekkene kan også være årsaken til slike uvante
kjøreegenskaper. Dersom ingen skader er synlige,
må du få felger og dekk kontrollert på et godkjent
verksted.

Regelmessig kontroll av felger og dekk

& ADVARSEL Ulykkesfare på grunn av
skadde dekk

Skadde dekk kan forårsake trykktap i dek‐
kene.

Det kan føre til at du mister kontrollen over
bilen.
# Kontroller dekkene jevnlig for skader, og

skift straks ut skadde dekk.

& ADVARSEL Fare for vannplaning hvis
dekkmønsteret er slitt ned

Ved for liten dekkprofil forringes dekkenes
gripeevne. Dekkmønsteret er ikke lenger i
stand til å lede bort vannet.

Dette øker faren for vannplaning på våt vei‐
bane, spesielt hvis du ikke tilpasser hastighe‐
ten.

Ved for høyt eller for lavt dekktrykk kan dek‐
kene slites ulikt på forskjellige steder av slite‐
banen.
# Foreta en regelmessig kontroll av møn‐

sterdybden og tilstanden til slitebanen
over hele bredden på alle dekkene.

Minste profildybde ved

R sommerdekk: 3 mm
R M+S-dekk: 4 mm

# Av hensyn til sikkerheten må dekkene
skiftes ut før de når den minste profil‐
dybden loven fastsetter.

Kontroller felger og dekk regelmessig for skader,
minst annenhver uke samt etter terrengkjøring
eller kjøring på dårlige veier. Skadde felger kan
føre til trykktap i dekkene.

Vær oppmerksom på skader som f.eks.:

R Snitt i dekkene
R Stikkskader i dekkene
R Sprekker i dekkene
R Buler på dekkene
R Deformasjoner eller sterk korrosjon på fel‐

gene

Følgende kontroller må utføres regelmessig på
alle hjul, minst én gang i måneden eller etter
behov, f.eks. før en lengre kjøretur eller før ter‐
rengkjøring:

R Kontroll av dekktrykket (→ Side 237)
R Kontroll av ventilhettene

Ventilene må være beskyttet mot fuktighet og
skitt med de ventilhettene Mercedes-Benz har
godkjent spesielt for din bil.
R Visuell kontroll av mønsterdybden og sliteba‐

nen over hele dekkets bredde

Minste mønsterdybde på sommerdekk 3 mm
og for vinterdekk 4 mm.

Informasjon om kjøring med sommerdekk

Ved temperaturer under 10 °C mister sommer‐
dekk mye av elastisiteten og dermed veigrep og
bremseevne. Skift til M+S-dekk på bilen. På som‐
merdekk kan det oppstå sprekker ved bruk i
svært lave temperaturer. Dekkene kan da få
varige skader. Vi overtar intet ansvar for denne
type skader.

Overhold fartsgrensen for de monterte sommer‐
dekkene .

Når du har montert sommerdekkene:

R Kontroller dekktrykket (→ Side 237)
R Starte dekktrykkontrollen på nytt

(→ Side 249)

Informasjon om M+S-dekk

Ved temperaturer under 10 °C må du bruke vin‐
terdekk eller helårsdekk — begge deler er merket
med M+S.

På vinterføre gir bare vinterdekk merket med snø‐
krystallsymbolet i i tillegg til betegnelsen
M+S, godt veigrep.

Det er kun med disse dekkene at kjøresikkerhets‐
systemer, som f.eks. ABS og ESP® virker opti‐
malt, også om vinteren. Disse dekkene ble spesi‐
elt utviklet for kjøring i snø.
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For at kjøringen skal bli så sikker som mulig, må
du bruke M+S-dekk av samme fabrikat og med
samme hjulmønster på alle fire hjul.

Ta hensyn til fartsgrensen for de monterte M+S-
dekkene .

Hvis du monterer M+S-dekk med en fartsgrense
som ligger under bilens konstruksjonsbetingede
fartsgrense, må du plassere et skilt med denne
opplysningen i førerens synsfelt. Klistremerket får
du på et godkjent verksted.

Biler med fartsbegrenser: Begrens i slike tilfeller
bilens konstruksjonsbetingede fartsgrense med
den permanente fartsbegrenseren til tillatt farts‐
grense for M+S-dekk (→ Side 144).

Når du har montert vinterdekkene:

R Kontroller dekktrykket (→ Side 237)
R Start dekktrykkontrollen på nytt (→ Side 249)

Informasjon om kjettinger

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis kjettingene
monteres feil

Biler med bakhjulsdrift: Dersom du monte‐
rer kjettinger på forhjulene, kan kjettingene
slipe mot deler av karosseriet eller mot
clutch-/girkassedeler.

Det kan føre til skader på bilen eller hjulene.
# Kjettingene må aldri monteres på forhju‐

lene.
# Monter alltid kjettinger på begge bak‐

hjulene.
# Biler med tvillinghjul: Monter kjettin‐

gene på ytterhjulene.

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis kjettingene
monteres feil

Biler med forhjulsdrift: Dersom du monterer
kjettinger på bakhjulene, kan kjettingene
slipe mot deler av karosseriet eller mot
clutch-/girkassedeler.

Det kan føre til skader på bilen eller hjulene.
# Du må aldri montere kjettinger på bak‐

hjulene.
# Monter alltid kjettinger på begge forhju‐

lene.

& ADVARSEL Fare for ulykker på grunn av
uegnede kjettinger

Biler med firehjulstrekk eller forhjulsdrift og
enkelthjul har ikke tilstrekkelig ledig plass på
forakselen for vanlige kjettinger.

Hvis du monterer vanlige kjettinger, kan kjet‐
tingene løsne og skade clutch-/girkassedeler
eller bremseslanger.
# Når det gjelder biler med firehjulsdrift

eller forhjulsdrift og enkelthjul, må du
bare montere kjettinger som er god‐
kjent av Mercedes-Benz for disse hju‐
lene.

Av hensyn til sikkerheten anbefaler Mercedes-
Benz at du bare bruker kjettinger på din bil som
er testet og godkjent. Mer informasjon om kjet‐
tinger som anbefales av Mercedes-Benz finner du
i hjul- og dekkoversikten på https://
www.mercedes-benz.de.

* Merknad Skader på hjulkapslene pga.
monterte kjettinger

Hvis du monterer kjettinger på stålfelger, kan
du skade hjulkapslene.
# Ta av hjulkapslene på stålfelgene før du

monterer kjettingene.

Vær oppmerksom på følgende når du bruker kjet‐
tinger:

R Kjettinger er bare godkjent for visse felg/
dekk-kombinasjoner. Mer informasjon kan du
få på et godkjent verksted.
R Av hensyn til sikkerheten må du bare bruke

kjettinger som er godkjent for Mercedes-
Benz, eller kjettinger av samme kvalitet.
R Kjettingene må etterstrammes etter en kjøre‐

strekning på ca. 1 km. Bare slik kan du for‐
sikre deg om at kjettingene sitter godt fast og
har god klaring til tilstøtende komponenter.
R Biler med firehjulsdrift: Monter kjettinger

på alle hjul. På biler med tvillinghjul monteres
kjettingene på ytterhjulet. Følg produsentens
monteringsanvisning.
R Kjettinger skal bare brukes på veier som er

helt dekket av snø. Kjører du på veier uten
snø, skal kjettingene tas av så snart som
mulig.
R Bruk av kjettinger kan være begrenset av

lokale bestemmelser. Følg gjeldende forskrif‐
ter før du monterer kjettinger.

236 Felger og dekk



R Koble inn firehjulsdriften før du kjører med
kjettinger (→ Side 121).
R Fartsgrensen med monterte kjettinger er

50 km/t.
R Biler med parkeringsassistent: Når du har

montert kjettinger, må du ikke bruke parke‐
ringsassistenten PARKTRONIC.

% Du kan begrense bilens topphastighet perma‐
nent for kjøring med vinterdekk
(→ Side 144).

% Du kan slå av ESP® for igangkjøring
(→ Side 139). På den måten kan hjulene
spinne for å oppnå større gripeevne.

Dekktrykk

Informasjon om dekktrykk

& ADVARSEL Ulykkesfare pga. for lavt eller
for høyt dekktrykk

Dekk med for lavt eller for høyt dekktrykk har
en risiko for følgende:

R Dekkene kan punktere, spesielt ved høy
belastning og hastighet.
R Dekkene kan slites mye og/eller ujevnt,

noe som sterkt påvirker veigrepet.
R Kjøreegenskapene samt styre‑ og brem‐

seegenskapene kan endre seg kraftig.

# Ta hensyn til anbefalte dekktrykk, og
kontroller dekktrykket på alle hjul, inklu‐
sive reservehjulet:
R minst en gang i måneden
R ved endret belastning
R før du legger ut på lengre kjørerturer
R ved endrede bruksforhold, f.eks. kjøring i

terrenget

# Korriger dekktrykket hvis nødvendig.

For lavt eller for høyt dekktrykk fører til følgende:

R Kortere levetid for dekkene.
R Lettere skader på dekkene.
R Kjøreegenskapene og dermed kjøresikkerhe‐

ten påvirkes (f.eks. vannplaning).

& ADVARSEL Ulykkesfare ved tilbakeven‐
dende trykkfall i dekket

Hvis dekktrykk stadig faller, kan hjulet, venti‐
len og dekket skades.

For lavt dekktrykk kan føre til at dekket punk‐
terer.
# Undersøk dekket for fremmedlegemer.
# Kontroller om dekket eller ventilen er

utett.
# Hvis det ikke er mulig å rette opp ska‐

den, må du oppsøke et godkjent verk‐
sted.

Se dekktrykktabellen på setekassen eller på
B‑stolpen på førersiden for anbefalt dekktrykk i
dekkene som er montert på bilen fra fabrikken .

Bruk en egnet dekktrykkmåler til å kontrollere
dekktrykk. Det er ikke mulig å trekke slutninger
om dekktrykket på grunnlag av utseendet.

Biler med dekktrykkontroll: Du kan også kon‐
trollere dekktrykket via kjørecomputeren.

Korriger dekktrykket bare når dekkene er kalde.
Betingelsene for kalde dekk:

R Bilen har stått parkert uten sol på dekkene i
minst tre timer.
R Bilen har ikke kjørt lengre enn 1,6 km.

En oppvarming av dekktemperaturen på 10 °C
øker dekktrykket med ca. 10 kPa (0,1 bar,
1,5 psi). Ta hensyn til dette hvis du kontrollerer
dekktrykket mens dekkene er varme.

Informasjon om kjøring med tilhenger
For dekkene på bakakselen gjelder utelukkende
det dekktrykket for full belastning, som er anbe‐
falt i dekktrykktabellen.

Dekktrykktabell

Dekktrykktabellen finner du på setekassen eller
på B‑stolpen på førersiden.

Dekktrykktabellen viser anbefalt dekktrykk for
alle dekk som fra fabrikkens side er montert på
denne bilen. De anbefalte dekktrykkene gjelder
for dekkene i kald tilstand og forskjellige belast‐
ningstilstander av bilen.
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Hvis en eller flere dekkdimensjoner er oppgitt
foran dekktrykkene, gjelder dekktrykkopplysnin‐
gene kun for disse dekkdimensjonene.

Hvis dekkdimensjonene som er oppgitt foran
dekktrykkene, er merket med symbolet +,

viser de etterfølgende dekktrykkopplysningene
alternative dekktrykk.

Tabellen angir belastningstilstandene "tom" eller
"fullt lastet" med forskjellig antall vekter.

Dekktrykk foraksel på biler med forhjulsdrift
Maks. foraksellast 1750 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
1750 kg

225/65R16C 112/110R Fullastet 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

225/65R16C 112/110R Tom 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 118/116R Fullastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Fullastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Maks. foraksellast 1850 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
1850 kg

225/65R16C 112/110R Fullastet 390 kPa (3,9 bar, 57 psi)

225/65R16C 112/110R Tom 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 118/116R Fullastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Fullastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Maks. foraksellast 2000 kg)

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
2000 kg

225/65R16C 112/110R Fullastet -

225/65R16C 112/110R Tom -

225/75R16C 118/116R Fullastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)
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Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
2000 kg

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Fullastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Maks. foraksellast 2100 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
2100 kg

225/65R16C 112/110R Fullastet -

225/65R16C 112/110R Tom -

225/75R16C 118/116R Fullastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Fullastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 420 kPa (4,2 bar, 61 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Dekktrykk bakaksel på biler med forhjulsdrift
Maks. bakaksellast 2100 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
2100 kg

225/65R16C 112/110R Fullastet 450 kPa (4,5 bar, 65 psi)

225/65R16C 112/110R Tom 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 118/116R Fullastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Fullastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 420 kPa (4,2 bar, 61 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)
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Maks. bakaksellast 2430 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
2430 kg

225/65R16C 112/110R Fullastet -

225/65R16C 112/110R Tom -

225/75R16C 118/116R Fullastet 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Fullastet 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 500 kPa (5,0 bar, 73 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Dekktrykk foraksel på bobiler med forhjulsdrift
Bobil, maks. foraksellast 1750 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
1750 kg

225/75R16CP 118R Fullastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

Bobil, maks. foraksellast 1850 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
1850 kg

225/75R16CP 118R Fullastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

Bobil, maks. foraksellast 2000 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
2000 kg

225/75R16CP 118R Fullastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)
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Bobil, maks. foraksellast 2100 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
2100 kg

225/75R16CP 118R Fullastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 420 kPa (4,2 bar, 61 psi)

% Tomt dekktrykk er ikke oppgitt på grunn av
bobilens høye egenvekt og er ikke tillatt.

Dekktrykk bakaksel på bobiler med forhjulsdrift
Bobil, maks. bakaksellast 2100 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
2430 kg

225/75R16CP 118R Fullastet 550 kPa (5,5 bar, 80 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 530 kPa (5,3 bar, 78 psi)

Bobil, maks. bakaksellast 2430 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
2430 kg

225/75R16CP 118R Fullastet 550 kPa (5,5 bar, 80 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 530 kPa (5,3 bar, 78 psi)

% Tomt dekktrykk er ikke oppgitt på grunn av
bobilens høye egenvekt og er ikke tillatt.

Dekktrykk foraksel på biler med bakhjulsdrift og single dekk
Maks. foraksellast 1650 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
1650 kg

205/75R16C 110/108R Fullastet 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

205/75R16C 110/108R Tom 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 121/120R Fullastet 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fullastet 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fullastet 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 121/119R Fullastet 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
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Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
1650 kg

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fullastet 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Maks. foraksellast 1860 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
1860 kg

205/75R16C 110/108R Fullastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

225/75R16C 121/120R Fullastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fullastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fullastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

235/65R16C 115/113R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 121/119R Fullastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fullastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Maks. foraksellast 2000 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
2000 kg

205/75R16C 110/108R Fullastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

225/75R16C 121/120R Fullastet 370 kPa (3,7 bar, 54 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fullastet 370 kPa (3,7 bar, 54 psi)
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Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
2000 kg

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fullastet -

235/65R16C 115/113R Tom -

235/65R16C 121/119R Fullastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fullastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Dekktrykk bakaksel på biler med bakhjulsdrift og single dekk
Maks. bakaksellast 1800 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
1800 kg

205/75R16C 110/108R Fullastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

205/75R16C 110/108R Tom 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 121/120R Fullastet 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fullastet 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fullastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

235/65R16C 115/113R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 121/119R Fullastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fullastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)
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Maks. bakaksellast 2000 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
2000 kg

205/75R16C 110/108R Fullastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

225/75R16C 121/120R Fullastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fullastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fullastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/65R16C 115/113R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 121/119R Fullastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fullastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Maks. bakaksellast 2250 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
2250 kg

205/75R16C 110/108R Fullastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

225/75R16C 121/120R Fullastet 430 kPa (4,3 bar, 62 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fullastet 430 kPa (4,3 bar, 62 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fullastet 450 kPa (4,5 bar, 65 psi)

235/65R16C 115/113R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 121/119R Fullastet 450 kPa (4,5 bar, 65 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fullastet 450 kPa (4,5 bar, 65 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
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Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
2250 kg

235/60R17C 117/115R Fullastet 460 kPa (4,6 bar, 67 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Maks. bakaksellast 2430 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast

2430 kg1)

205/75R16C 110/108R Fullastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

225/75R16C 121/120R Fullastet 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fullastet 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fullastet -

235/65R16C 115/113R Tom -

235/65R16C 121/119R Fullastet 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fullastet 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fullastet 500 kPa (5,0 bar, 73 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

1) Gjelder bare for biler med tillatt totalvekt for bil
og tilhenger på mer enn 3,2 t.

Dekktrykk foraksel på biler med bakhjulsdrift og tvillingdekk
Maks. foraksellast 1850 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
1850 kg

195/75R16C 107/105R Fullastet 440 kPa (4,4 bar, 64 psi)

195/75R16C 107/105R Tom 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

205/75R16C 110/108R Fullastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

205/75R16C 110/108R Tom 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)
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Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
1850 kg

205/75R16C 113/111R Fullastet -

205/75R16C 113/111R Tom -

Maks. foraksellast 2000 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
2000 kg

195/75R16C 107/105R Fullastet -

195/75R16C 107/105R Tom -

205/75R16C 110/108R Fullastet 440 kPa (4,4 bar, 64 psi)

205/75R16C 110/108R Tom 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

205/75R16C 113/111R Fullastet -

205/75R16C 113/111R Tom -

Maks. foraksellast 2100 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
2100 kg

195/75R16C 107/105R Fullastet -

195/75R16C 107/105R Tom -

205/75R16C 110/108R Fullastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

205/75R16C 113/111R Fullastet 480 kPa (4,8 bar, 70 psi)

205/75R16C 113/111R Tom 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

Dekktrykk bakaksel på biler med bakhjulsdrift og tvillingdekk
Maks. bakaksellast inntil 3200 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
Inntil 3200 kg

195/75R16C 107/105R Fullastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

195/75R16C 107/105R Tom 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

205/75R16C 110/108R Fullastet 370 kPa (3,7 bar, 54 psi)

205/75R16C 110/108R Tom 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)
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Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
Inntil 3200 kg

205/75R16C 113/111R Fullastet -

205/75R16C 113/111R Tom -

Maks. bakaksellast 3500 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
3500 kg

195/75R16C 107/105R Fullastet 440 kPa (4,4 bar, 64 psi)

195/75R16C 107/105R Tom 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

205/75R16C 110/108R Fullastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

205/75R16C 110/108R Tom 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

205/75R16C 113/111R Fullastet -

205/75R16C 113/111R Tom -

Maks. bakaksellast 3600 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
3600 kg

195/75R16C 107/105R Fullastet -

195/75R16C 107/105R Tom -

205/75R16C 110/108R Fullastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

205/75R16C 113/111R Fullastet 430 kPa (4,3 bar, 62 psi)

205/75R16C 113/111R Tom 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

Dekktrykk foraksel på biler med bakhjulsdrift og supersingle-dekk
Maks. foraksellast 1850 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
1850 kg

225/75R16C 121/120R Fullastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
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Maks. foraksellast 2000 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. foraksellast
2000 kg

225/75R16C 121/120R Fullastet 370 kPa (3,7 bar, 54 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

Dekktrykk bakaksel på biler med bakhjulsdrift og supersingle-dekk
Maks. bakaksellast inntil 3200 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
Inntil 3200 kg

225/75R16C 121/120R Fullastet 690 kPa (6,9 bar, 100 psi)

225/75R16C 121/120R Tom -

285/65R16C 131/129R Fullastet 460 kPa (4,6 bar, 67 psi)

285/65R16C 131/129R Tom 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

Maks. bakaksellast 3500 kg

Dekk/stålfelg Belastningstilstand Maks. bakaksellast
3500 kg

225/75R16C 121/120R Fullastet 690 kPa (6,9 bar, 100 psi)2)

225/75R16C 121/120R Tom -

285/65R16C 131/129R Fullastet 520 kPa (5,2 bar, 75 psi)

285/65R16C 131/129R Tom 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

2) Gjelder for kortvarig bruk som reservehjul på
bakakselen for en maksimal veistrekning på
100 km og maks. hastighet på 55 km/h.

Det er også viktig at du tar hensyn til følgende
fordypningsemner:

R Informasjon om dekktrykk (→ Side 237)

Dekktrykkontroll

Slik fungerer dekktrykkontrollen på enkelt‐
hjul
Systemet kontrollerer dekktrykket og dekktempe‐
raturen i dekkene på bilen ved hjelp av dekk‐
trykksensorer.

Nye dekktrykksensorer, f.eks. i vinterhjul, pro‐
grammeres automatisk under den første kjøretu‐
ren.

Dekktrykket og dekktemperaturen vises i multi‐
funksjonsdisplayet (→ Side 167).

Ved tydelig trykktap i dekkene følger en advarsel:

R Med displaymeldinger (→ Side 294).
R Med varsellampen h i kombiinstrumentet .

Føreren er ansvarlig for at dekktrykket holdes på
anbefalt verdi for driftssituasjonen. Dekktrykk
skal reguleres med kalde dekk. Bruk en dekk‐
trykkmåler til å stille inn dekktrykket når dekkene
er kalde. Vær oppmerksom på at korrekt dekk‐
trykk i den aktuelle driftssituasjonen først må
innlæres i dekktrykkontrollen.

Som oftest oppdaterer dekktrykkontrollen de nye
referanseverdiene automatisk, f.eks. etter at du
har endret dekktrykket. Du kan også oppdatere
referanseverdiene for hånd ved å starte dekktryk‐
kontrollen på nytt (→ Side 249).
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Systemgrenser

Systemet kan i følgende situasjoner påvirkes eller
slutte å fungere:

R Hvis dekktrykket er feil innstilt
R Ved plutselige trykktap som f.eks. utløses på

grunn av at et fremmedlegeme trenger inn i
dekket
R Ved en forstyrrelse fra en annen radiokilde

Ta også hensyn til det følgende utdypningste‐
maet:

R Informasjon om dekktrykk (→ Side 237)

Kontrollere dekktrykket med dekktrykkon‐
trollen

Forutsetninger 
R Tenningen er slått på.

Kjørecomputer:
, Service . Dekk 

En av de følgende visningene vises:

R Aktuelt dekktrykk og dekktemperaturen for
de enkelte hjulene:

Visning i instrumentdisplayet med fargedisplay

R Aktuelt dekktrykk på hvert enkelt hjul

Visning i instrumentdisplayet med sort/hvitt-
display

R Dekktrykk vises først etter noen minutters 
kjøring: Systemets innlæring er ikke avsluttet.
Dekktrykkene blir da allerede overvåket.

# Sammenlign dekktrykket med det anbefalte
dekktrykket for aktuell driftstilstand . Ta sam‐
tidig hensyn til henvisningene om dekktempe‐
ratur (→ Side 237).

% Verdiene vist i multifunksjonsdisplayet kan
avvike fra verdiene til dekktrykkontrollen,
ettersom de er i forhold til høyden over havet.
På høytliggende steder viser lufttrykkmålere
et høyere dekktrykk enn kjørecomputeren.
Reduser ikke dekktrykket i dette tilfellet.

Ta også hensyn til det følgende utdypningste‐
maet:

R Informasjon om dekktrykket (→ Side 237)

Starte dekktrykkontrollen på nytt

Forutsetninger 
R Det anbefalte dekktrykket er stilt inn riktig på

alle fire hjul for den gjeldende driftsmodusen
(→ Side 237).

Start dekktrykkontrollen på nytt i følgende situa‐
sjoner:

R Dekktrykket ble endret.
R Hjul eller dekk ble skiftet eller montert.

Kjørecomputer:
, Service . Dekk 
# Sveip nedover på venstre side på touch con‐

trol på rattet.
Multifunksjonsdisplayet viser meldingen
Lagre akt. trykkverdier som nye ref.verdier

# Trykk på venstre side på touch control på rat‐
tet for å begynne omstarten.
Multifunksjonsdisplayet viser meldingen OK .

Aktuelle varselmeldinger slettes og den gule
varsellampen h slukkes.

Etter noen minutters kjøring kontrollerer
systemet at de aktuelle dekktrykkverdiene er
innenfor det forhåndsdefinerte området. Der‐
etter registreres og overvåkes de aktuelle
dekktrykkverdiene som nye referanseverdier.

Ta også hensyn til det følgende utdypningste‐
maet:

R Informasjon om dekktrykk (→ Side 237)
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Radiogodkjenning for dekktrykkontroll

Autorisasjonsnummer til radiostyrt fjernkon‐
troll

Land Autorisasjonsnummer til radio‐
styrt fjernkontroll

Argentina

CNC ID: H-20027

Australia

Brasil

MODELO: TSSRE4A

ANATEL: 05181-17-06643

Este equipamento opera em cará‐
ter secundário, isto é, não tem
direito à proteção contrainterfe‐
rência prejudicial, mesmo de
estações do mesmo tipo e não
pode causar interferência a siste‐
mas operando em caráter primá‐
rio.

Canada IC: 4008C-TSSRE4A

Operation is subject to the follo‐
wing two conditions:

(1) this device may not cause
harmful interference, and

(2) this device must accept any
interference received, including
interference that may cause und‐
esired operation.

Land Autorisasjonsnummer til radio‐
styrt fjernkontroll

Den euro‐
peiske
union

Island

Norge Huf Hülsbeck & Fürst GmbH &
Co. KG erklærer herved at radio‐
anlegg av typen TSSRE4A &
TSSSG4G6 tilfredsstiller direktivet
2014/53 / EU.

Den fullstendige teksten i EU-
samsvarserklæringen er tilgjenge‐
lig på følgende nettadresse:
http://www.huf-group.com/
eudoc: http://www.huf-
group.com/eudoc

Frekvensbånd: 433,92 MHz

Utstrålt maksimal sendeeffekt:
<10 mW

Produsent:

Huf Electronics Bretten GmbH

Gewerbestr. 40

D-75015 Bretten

Germany

Indonesia TSSRE4A & TSSSG4G6

52166/SDPPI/2017

3533

Israel A. The use of this product does
not need a wireless operation
license.

B. The product does not include
an RF disturbance protection, and
should not disturb other licensed
products.

C. It is forbidden to replace the
antenna or to make any change in
this product.
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Land Autorisasjonsnummer til radio‐
styrt fjernkontroll

Jordan Kingdom of Jordan Type approval
for Tyre Pressure Sensor and ECU

Manufacturer: Huf Electronics
Bretten GmbH

Model: TSSRE4A

Type Approval Number:
TRC/LPD/2017/421

Model: TSSSG4G6

Type Approval Number:
TRC/LPD/2017/422

Malaysia

CIDF17000184

Model: TSSRE4A & TSSSG4G6

RAQP/57A/0817/S(17-2424)

Marokko AGREE PAR L'ANRT MAROC

Modele: TSSRE4A

Numero d'agrement: MR 14320
ANRT 2017

Date d'agrement: 07/07/2017

Modele: TSSSG4G6

Numero d'agrement: MR 14319
ANRT 2017

Date d'agrement: 07/07/2017

Mexico Model: TSSRE4A, IFETEL:
RLVHUTS17-0806

Moldavia

Oman OMAN - TRA

R/4516/17

D100428

Filippi‐
nene

NTC

Type Approved.

No: ESD-1715393C

Land Autorisasjonsnummer til radio‐
styrt fjernkontroll

Russland

Singapore Complies with IDA Standards
DA103787

Sør-Afrika

TA-2017/1393

TA-2017/1391

Sør-Korea

MSIP-CRM-HHF-TSSRE4A

MSIP-CRM-HHF-TSSSG4G6

Applicant name: Huf Hülsbeck &
Fürst GmbH & Co. KG

Equiment name: Tire Pressure
Monitoring System

Manufacturing Year/Month: on
the product

Manufacturer: Huf Electronics
Bretten GmbH

Country of origin: Germany

해당 무선 설비 기기는 운용 중
전파혼신 가능성이 있으므로
인명안전과 관련된 서비스는
할 수 없음.

(This device is not allowed to pro‐
vide service related human body
since it has possibility of fre‐
quency interference during on
operation.)
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Land Autorisasjonsnummer til radio‐
styrt fjernkontroll

Taiwan

CCAO17LP0380T4

CCAO17LP0390T7

經型式認證合格之低功率射頻
電機,非經許可,公司、商號或使
用者均

不得擅自變更頻率、加大功率
或變更原設計之特性及功能。
低功率射

頻電機之使用不得影響飛航安
全及干擾合法通信;經發現有干
擾現象

時,應立即停用,並改善至無干擾
時方得繼續使用。前項合法通
信,指依

電信法規定作業之無線電通
信。低功率射頻電機須忍受合
法通信或工

業、科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾。

According to “Administrative
Regulations on Low Power Radio
Waves Radiated Devices”.

Without permission granted by
the DGT, any company, enter‐
prise, or user is not allowed to
change frequency, enhance trans‐
mitting power or alter original
characteristic as well as perfor‐
mance to a approved low power
radio-frequency devices.

The low power radio-frequency
devices shall not influence air‐
craft security and interfere legal
communications; If found, the
user shall cease operating imme‐
diately until no interference is
achieved.

The said legal communications
means radio communications is
operated in compliance with the
Telecommunications Act.

The low power radio-frequency
devices must be susceptible with
the interference from legal com‐

Land Autorisasjonsnummer til radio‐
styrt fjernkontroll
munications or ISM radio wave
radiated devices.

Thailand This telecommunication equip‐
ment conforms to NTC technical
requirement.

Ukraina

Model: TSSRE4A & TSSSG4G6

UA.TR.109.0109-17

De forente
arabiske
emirater

Huf Electronics Bretten GmbH

Model: TSSRE4A

Model: TSSSG4G6

TRA

Registered No: ER57807/17

Dealer No: DA36976/14

TRA

Registered No: ER57806/17

Dealer No: DA36976/14

USA FCC ID: YGOTSSRE4A

This device complies with Part 15
of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two con‐
ditions: (1) this device may not
cause harmful interference, and
(2) this device must accept any
interference received, including
interference that may cause und‐
esired operation.

WARNING: Any changes or modifi‐
cation not expressly approved by
the party responsible for com‐
pliance could void the user's aut‐
hority to operate this equipment.

Hjulskift

Informasjon om valg, montering og utskift‐
ning av dekk

Mer informasjon om tillatte felg/dekk-kombina‐
sjoner kan du få på et godkjent verksted.
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& ADVARSEL Ulykkesfare ved feil dimen‐
sjon på felger og dekk

Hvis du monterer felger og dekk med feil
dimensjon, kan hjulbremsene og komponen‐
tene på hjulopphenget bli skadet.
# Felger og dekk må alltid skiftes ut med

felger og dekk som har samme spesifi‐
kasjoner som de originale delene.

Pass på følgende når det gjelder felgene:

R Betegnelse
R Type
R Tillatt hjultrykk
R Innpressingsdybde

Pass på følgende når det gjelder dekkene:

R Betegnelse
R Produsent
R Type
R Bæreevneindeks
R Hastighetsklasse

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis dekkbære‐
evnen eller godkjent hastighetsklasse
overskrides

En overskridelse av den angitte dekkbæreev‐
nen eller godkjente hastighetsklassen kan
føre til skader på dekkene og at dekkene
punkterer.
# Bruk alltid dekktyper og ‑dimensjoner

som er godkjent for biltypen.
# Ta hensyn til dekkbæreevnen og hastig‐

hetsklassen som gjelder for din bil.

* MERK Skader på bil og dekk grunnet
bruk av ikke godkjente dekktyper og -
dimensjoner

Av hensyn til sikkerheten må du bare bruke
dekk, felger og tilbehørsdeler som Mercedes-
Benz har godkjent spesielt for din biltype.

Disse dekkene er spesielt dimensjonert for
reguleringssystemene, som f.eks. ABS og
ESP®.

Ellers kan bestemte egenskaper, f.eks. kjøre‐
egenskaper, kjørestøy, forbruk osv., endre seg
på en ufordelaktig måte. I tillegg kan andre
dekkdimensjoner føre til at dekkene gnisser
mot karosseriet og deler av akslene. Det kan
føre til skader på dekket og bilen.

# Bruk alltid dekk, felger og tilbehørsdeler
som er testet og anbefalt av Mercedes-
Benz.

* Merknad Regummierte dekk setter kjø‐
resikkerheten i fare

Regummierte dekk blir ikke testet og anbefalt
av Mercedes-Benz, da det ikke alltid er mulig
å registrere begynnende skader på regum‐
mierte dekk.

Kjøresikkerheten er derfor ikke alltid sikret.
# Ikke benytt brukte dekk som du ikke

kjenner den tidligere bruken til.

* MERK Skader på elektroniske komponen‐
ter ved bruk av monteringsverktøy

Biler med dekktrykkontroll: Det er integrert
elektroniske komponenter i hjulet. Det må
ikke brukes monteringsverktøy i ventilområ‐
det.

Det kan skade de elektroniske komponen‐
tene.
# Dekkene må bare skiftes på et godkjent

verksted.

Tilbehør som ikke er godkjent for bilen av
Mercedes-Benz eller ikke brukes korrekt, kan føre
til nedsatt kjøresikkerhet.

Før du kjøper og bruker ekstrautstyr som ikke er
godkjent, må du innhente informasjon på et god‐
kjent verksted om:

R Hensiktsmessighet
R Lovbestemmelser
R Fabrikkanbefalinger

Ta hensyn til følgende når du velger, monterer og
skifter dekk:

R Nasjonale godkjenningsforskrifter for dekk
som fastsetter en bestemt dekktype for din
bil.

Ut over dette kan bruk av en bestemt dekk‐
type anbefales for bestemte regioner og
bruksområder.
R Bruk alltid felger og dekk av samme konstruk‐

sjonstype, utførelse (sommerdekk, vinter‐
dekk, helårsdekk) og fabrikat.
R Monter bare dekk med lik dimensjon og profil

på en og samme aksel (venstre og høyre).
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Avvik fra dette kan bare gjøres for å kjøre rett
til et verksted etter et uhell.
R Monter bare dekk som passer til felgene.
R Det må ikke utføres etterarbeider på bremse‐

systemet, felgene eller dekkene.

Bruk av distanseskiver og bremsestøvskiver
er ikke tillatt og fører til at typegodkjenningen
opphører.
R Biler med dekktrykkontroll: Alle monterte

hjul må være utstyrt med dekktrykkontroll‐
sensorer som fungerer.
R Ved temperaturer under 10 °C må du bruke

vinterdekk eller helårsdekk med M+S-merke
på alle fire hjul.

Kun vinterdekk som er merket med snøkry‐
stallsymbolet i ved siden av M+S-merket,
gir best mulig veigrep på snødekkede veier.
R Ved bruk av M+S-dekk må man bare bruke

dekk med samme profil.
R Ta hensyn til de monterte M+S-dekkenes god‐

kjente fartsgrense.

Hvis denne ligger under bilens maksimale
hastighet, må et skilt i synsfeltet til føreren
opplyse om dette.
R Kjør inn nye dekk med middels hastighet de

første 100 km.
R Skift ut dekkene senest etter seks år, uavhen‐

gig av slitasjen.

Kontakt et godkjent verksted for nærmere infor‐
masjon om felger og dekk.

Det er også viktig at du tar hensyn til følgende
fordypningsemner:

R Informasjon om dekktrykket (→ Side 237)
R Dekktrykktabell
R Informasjon om nødhjul (→ Side 261)

Informasjon om skifte av hjul

& ADVARSEL Ulykkesfare ved ulike hjuldi‐
mensjoner

Dersom du krysskifter forhjul/dekk og bak‐
hjul/dekk med forskjellig dimensjon, kan
dette påvirke kjøreegenskapene kraftig.

I tillegg kan det skade skivebremsene eller
komponenter i hjulopphenget.
# Skift ut forhjulene med bakhjulene bare

hvis hjul og dekk har identiske dimen‐
sjoner.

Dersom du skifter forhjul/dekk og bakhjul/dekk
med forskjellig dimensjon, kan brukstillatelsen bli
ugyldig.

På biler med samme hjuldimensjon kan du bytte
om på hjulene etter 5000 til 10000 km avhengig
av slitasjegrad. Behold hjulenes rotasjonsretning.

Følg samtidig anvisningene og sikkerhetsinforma‐
sjonen om hjulskifte.

Informasjon om dekkenes rotasjonsretning

Dekk med foreskrevet rotasjonsretning har flere
fordeler, f.eks. i forbindelse med vannplaning.
Disse fordelene kan du bare utnytte hvis du hol‐
der deg til rotasjonsretningen.

En pil på siden av dekket angir rotasjonsretnin‐
gen.

Reservehjulet kan også monteres mot rotasjons‐
retningen. Følg den angitte brukstidsbegrensnin‐
gen og hastighetsbegrensningen som er angitt på
reservehjulet.

Informasjon om oppbevaring av hjul

R Oppbevar de demonterte hjulene kjølig, tørt
og helst mørkt.
R Beskytt dekkene mot olje, fett og drivstoff.

Oversikt over verktøy for hjulskift

Nødvendige verktøy for hjulskift kan for eksempel
være:

R Jekk
R Hjulnøkkel

% Jekkens maksimale belastning står oppgitt på
klistremerket på jekken.
Jekken er vedlikeholdsfri. Kontakt et godkjent
verksted dersom det foreligger en funksjons‐
feil.
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Biler med bakhjulsdrift

Verktøy for hjulskift er i oppbevaringsrommet 1
over stigtrinnet ved passasjerdøren foran og i
oppbevaringsrommet i fotrommet på passasjersi‐
den.

Biler med forhjulsdrift

Verktøy for hjulskift 1 er plassert bak førerse‐
tet.

Klargjøre bilen for hjulskift

Forutsetninger 
R Nødvendig verktøy for hjulskift er tilgjengelig.
R Bilen står ikke i en stigning eller helling.
R Bilen står på et fast, sklisikkert og jevnt

underlag.

# Aktiver parkeringsbremsen.
# Still forhjulene rett framover.
# Biler med manuell girkasse: Sett giret i før‐

ste eller revers k.
# Biler med automatgirkasse: Sett giret i stil‐

ling j.
# Stans motoren.

# Kontroller at motoren ikke kan startes.
# Ta ut bilverktøyet fra fotrommet på passasjer‐

siden foran (→ Side 233).

Biler med bakhjulsdrift
# Ta jekken og verktøyet for hjulskift ut av opp‐

bevaringsrommet (→ Side 254).
# Ta av hjulkapslene hvis nødvendig.
# Som forlengelse for hjulkrysset kan du sette

sammen den midtre stangen og stangen med
den største diameteren fra den tredelte jekk‐
stangen.

# Skyv den midterste stangen på hjulkryssfor‐
lengelsen inn på hjulkrysset til anslag.

# Bruk hjulnøkkelen og løsne hjulboltene/hjul‐
mutterne på hjulet som skal skiftes, omtrent
én omdreining. Skru ikke hjulboltene/hjul‐
mutterne helt ut.

# Jekk opp bilen (→ Side 256).

Biler med forhjulsdrift
# Ta jekken og verktøyet for hjulskift ut bak

førersetet (→ Side 254).
# Ta av hjulkapslene hvis nødvendig.
# Bruk hjulnøkkelen og løsne hjulboltene/hjul‐

mutterne på hjulet som skal skiftes, omtrent
én omdreining. Skru ikke hjulboltene/hjul‐
mutterne helt ut.

# Jekk opp bilen (→ Side 256).
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Jekke opp bilen ved hjulskift

& ADVARSEL Fare for personskader der‐
som jekken velter

Hvis du parkerer en bil med luftfjæring, kan
luftfjæringen forbli aktiv i opptil en time, selv
om tenningen er slått av. Jekker du da opp
bilen med jekken, vil luftfjæringen forsøke å
justere bilens nivå.

Jekken kan velte.
# Trykk på serviceknappen på luftfjærin‐

gens fjernbetjening før du hever bilen.
Det forhindrer automatisk etterjustering
av bilens nivå samt manuell heving eller
senking.

& ADVARSEL Fare for personskader hvis
jekken plasseres feil

Hvis du ikke setter jekken riktig mot bilens
jekkpunkt, kan jekken velte når bilen er jek‐
ket opp.
# Jekken må kun settes mot bilens jekk‐

punkt. Jekkfoten må stå loddrett under
bilens jekkpunkt.

& ADVARSEL Fare for personskader der‐
som bilen velter

I skråninger og hellinger kan jekken velte når
bilen er hevet.
# Skift aldri hjul i skråninger eller hellin‐

ger.
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

* Merknad Skader på bilen forårsaket av
jekken

Hvis du ikke setter jekken mot bilens jekk‐
punkter, kan du skade bilen.
# Sett alltid jekken mot jekkpunktene

som er beregnet på dette.

Forutsetninger 
R Det er ingen personer i bilen.
R Bilen er klargjort for et hjulskift (→ Side 255).

Jekken må bare plasseres på jekkfestepunktene.
Du kan ellers skade bilen.

Viktig informasjon ved bruk av jekken:

R Til å jekke opp bilen må du bare bruke den
jekken som er laget for din bil og som er god‐
kjent og testet av Mercedes-Benz. Feil bruk

av jekken kan føre til at bilen velter når den er
jekket opp.
R Jekken egner seg bare til kortvarig heving av

bilen og ikke for å utføre vedlikeholdsarbeid
under bilen.
R Skift ikke hjul i hellinger og skråninger.
R Jekken må stå på et hardt og flatt underlag.

Ved behov kan du bruke et stort, plant og skli‐
sikkert underlag med god bæreevne.
R Jekkfoten må stå loddrett under bilens jekkfe‐

stepunkt.

Hvordan forholde seg når bilen er jekket opp:

R Hold aldri hender eller føtter under bilen.
R Legg deg aldri under bilen.
R Ikke start motoren, og ikke løs parkerings‐

bremsen.
R Ikke åpne og lukke dører.

Biler med forhjulsdrift

Jekkfestepunkter
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Jekkfestepunkt, foraksel

Jekkfestepunkt, bakaksel

# Vri på jekkhodet hvis nødvendig.
# Sett jekken 2 mot jekkfestepunktet 1.
# Skru på justeringshjulet til jekkplaten ligger

ordentlig mot jekkfestepunktet 1.
# Foraksel: Sett skrallenøkkelen 3 fra verk‐

tøyet for hjulskift på jekkens sekskant slik at
påskriften AUF (opp) er synlig.

# Bakaksel: Sett forlengelsen og pipenøkkelen
fra verktøyet for hjulskift på jekkens sekskant
og skrallenøkkelen 3 fra verktøyet på forlen‐
gelsen slik at påskriften "AUF" (opp) er synlig.

# Vri skrallenøkkelen 3 mot høyre slik at jek‐
ken 2 sitter fast mot jekkfestepunktet 1 på
bilen og bunnplaten på jekken ligger jevnt
mot underlaget.

# Vri på skrallenøkkelen 3 til dekket er maks.
3 cm fra gulvet.

# Løsne hjulet og ta det av (→ Side 258).

Biler med bakhjulsdrift

Jekkfestepunkter

Bruk kun den midterste stangen og stangen med
den største diameteren som hjulkryssforlengelse
på jekken. Sett kun den midterste stangen på
hjulnøkkelen og alltid helt til anslag. Stengene
kan ellers bøyes og deformeres slik at du ikke
lenger kan bruke dem som jekkstang for jekken.

# Forberede hydraulisk jekk: Stikk den tredje
delen av jekkstangen 1 for jekken inn på
hjulkryssforlengelsen.

# Steng senkeskruen 3.
# Det gjør du ved å vri (med det pregete feltet

på jekkstangen 1) tappeskruen 3 mot
høyre til stopp.

% Tappeskruen 3 må ikke løsnes mer enn én
til to omdreininger. Ellers kan hydraulikkvæ‐
sken renne ut.
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# Stikk den største delen av jekkstangen 1 inn
på jekken, og sikre den ved å vri mot høyre.

# Sett jekken loddrett under jekkfestepunktene
som beskrives nedenfor.

Jekkfestepunkt, foraksel

Jekkfestepunkt, bakaksel (eksempel chassis for
skap eller plan inntil 3,5 t)

Jekkfestepunkt, bakaksel (eksempel varebil og
flerbruksbil inntil 4,0 t)

Jekkfestepunkt, bakaksel (bil 5,0 t)

# Plasser jekken under jekkfestepunktet foran
forakselen.

# Biler med firehjulsdrift: Skru ut stempel‐
stangforlengeren 2 mot venstre til stopp.

# Jekk opp bilen til dekket er maks. 3 cm fra
bakken.

# Løsne hjulet og ta det av (→ Side 258).

Ta av hjul

Forutsetninger 
R Kjøretøyet er jekket opp (→ Side 256).

Under hjulskift må du unngå all bruk av kref‐
ter på bremseskivene, da det kan føre til
redusert komfort ved nedbremsing.
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* Merknad Skitne hjulbolter kan skade
gjengene

# Ikke legg hjulboltene i sand eller skitt.

# Skru ut hjulboltene eller hjulmutterne med
hjulmutternøkkelen.

# Ta av hjulmutterdekselet på forhjul med hjul‐
muttere.

# Ta av hjulet.

Montere nytt hjul

Forutsetninger 
R Hjulet er tatt av (→ Side 258).

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis du mister et
hjul

Olje eller fett på hjulboltene samt skadde
hjulbolt‑ eller hjulnavgjenger kan føre til at
hjulboltene løsner.

Det kan føre til at du mister et hjul menst du
kjører.
# Du må aldri smøre inn hjulboltene med

olje eller fett.
# Hvis gjengene er skadet, må du straks

oppsøke et godkjent verksted.
# Få skiftet ut skadde hjulbolter eller en

skadet hjulnavgjenge.
# Ikke kjør videre.

& ADVARSEL Fare for personskader når du
skrur fast hjulbolter og ‑muttere

Hvis du skrur fast hjulboltene eller hjulmut‐
terne mens bilen er jekket opp, kan jekken
velte.
# Hjulboltene og hjulmutterne må bare

skrus fast når bilen ikke er jekket opp.

# Ta hensyn til informasjonen om valg av dekk
(→ Side 252).

# Av hensyn til sikkerheten må du bare bruke
hjulbolter og hjulmuttere som er godkjent av
Mercedes-Benz på dette hjulet.

Hvis du monterer reservehjul med stålfelg, bruk
alltid de korte hjulboltene for stålfelg. Hvis du
bruker andre hjulbolter når du monterer reserve‐
hjul med stålfelg, kan bremsesystemet bli skadet.

1 Hjulbolt for lettmetallfelg
2 Hjulbolt for stålfelg

# Rengjør anleggsflatene på felg og hjulnav.
# Biler med supersingle dekk: Fest først adap‐

teren for det smalere reservehjulet i hjulna‐
vet.

# Skyv hjulet som skal monteres, inn på hjulna‐
vet eller på adapteren for reservehjulet, og
dytt det på plass.

# Skyv hjulet som skal monteres inn på navet,
og dytt det på plass.

På hjul med sentrering via hjulboltene:
# Biler med lettmetallfelger: Bruk de korte hjul‐

boltene i bilverktøyet som passer til reserve‐
hjul med stålfelg.

# Skru inn hjulboltene, og trekk lett til.

På hjul med hjulmuttere:
# Forhjul med hjulmutterdeksel: Skyv hjulmut‐

terdekslene på hjulboltene.
# Skru på tre hjulmuttere over låseskivene til

hjulmutterdekselet.
# Vri hjulet slik at hjulboltene står midt i hul‐

lene.
# Skru inn de resterende hjulmutrene.
# Trekk alle hjulmutrene lett til.
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Senke bilen etter hjulskift

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis tiltrekkings‐
momentet er feil

Hvis du ikke strammer hjulboltene og hjul‐
mutterne med foreskrevet tiltrekkingsmo‐
ment, kan hjulene løsne.
# Det er viktig at du får tiltrekkingsmo‐

mentet kontrollert på et godkjent verk‐
sted etter et hjulskifte.

Forutsetninger 
R Det nye hjulet er montert (→ Side 259).

Biler med forhjulsdrift
# Foraksel: Sett skrallenøkkelen fra verktøyet

for hjulskift på jekkens sekskant slik at
påskriften AB (ned) er synlig.

# Bakaksel: Sett forlengelsen fra verktøyet for
hjulskift på jekkens sekskant og skrallenøkke‐
len fra verktøyet på forlengelsen slik at
påskriften AB (ned) er synlig.

# Senke bilen: Drei skrallenøkkelen på jekken
mot venstre.

# Trekk til hjulboltene eller mutrene jevnt og i
kryss i angitt rekkefølge 1 til 6.

Foreskrevet tiltrekkingsmoment:

R Stålfelgbolter: 240 Nm
R Hjulmutre180 Nm
R Lettmetallfelgbolter: 180 Nm

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis tiltrekkings‐
momentet er feil

Hvis du ikke strammer hjulboltene og hjul‐
mutterne med foreskrevet tiltrekkingsmo‐
ment, kan hjulene løsne.
# Det er viktig at du får tiltrekkingsmo‐

mentet kontrollert på et godkjent verk‐
sted etter et hjulskifte.

Biler med bakhjulsdrift
Bruk kun den midterste stangen og stangen med
den største diameteren som hjulkryssforlengelse
på jekken. Sett kun den midterste stangen på
hjulnøkkelen og alltid helt til anslag. Stengene
kan ellers bøyes og deformeres slik at du ikke
lenger kan bruke dem som jekkstang for jekken.

Biler med supersingle dekk: Når du monterer
reservehjulet på bakakselen, må du ikke over‐
skride topphastigheten på 55 km/t og den mak‐
simale kjørelengden på 100 km. Girkassen kan
ellers skades på grunn av ulikt hjulturtall.
# Løsne senkeskruen på jekken langsomt ca.

én omdreining ved hjelp av jekkstangen, og
senk kjøretøyet forsiktig ned.

# Legg jekken til side.
# Ta av stangen med den minste diameteren fra

jekkstangen.
Den forkortede jekkstangen kan brukes som
hjulkryssforlengelse.

# Skyv den midterste stangen på hjulkryssfor‐
lengelsen inn på hjulkrysset til anslag.

# Trekk til hjulboltene eller mutrene jevnt og i
kryss i angitt rekkefølge 1 til 6.

Foreskrevet tiltrekkingsmoment:

R Stålfelgbolter: 240 Nm
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R Hjulmutre180 Nm
R Lettmetallfelgbolter: 180 Nm

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis tiltrekkings‐
momentet er feil

Hvis du ikke strammer hjulboltene og hjul‐
mutterne med foreskrevet tiltrekkingsmo‐
ment, kan hjulene løsne.
# Det er viktig at du får tiltrekkingsmo‐

mentet kontrollert på et godkjent verk‐
sted etter et hjulskifte.

# Trykk stempelet på den hydrauliske jekken
inn igjen, og skru igjen tappeskruen.

# Biler med firehjulsdrift: Skru stempelstang‐
forlengeren tilbake mot høyre så langt det går.

% For hjul med stålfelg og hjulbolter kan du nå
montere hjulkapslene. Monteringen avhenger
av om hjulkapselen er en hjulkapsel eller en
senterkopp.

# Hjul med hjulkapsel: Plasser hjulkapselen
med utsparingen for dekkventil over dekkven‐
tilen.

# Trykk hjulkapselen med begge hender inn på
felgen og fest den. Kontroller at festekna‐
stene på hjulkapselen griper inn i stålfelgen.

# Hjul med senterkopp: Plasser klemtappene
til senterkoppen over hjulboltene.

# Fest senterkoppen ved å slå midt på koppen.
# Fest det defekte hjulet i reservehjulsholderen.
# Biler med supersingle-dekk: Transporter

det defekte bakhjulet på lasteflaten. Bakhjulet
er for stort for reservehjulsholderen.

# Kontroller lufttrykket i det nymonterte hjulet,
og juster det ved behov.

# Ettertrekk hjulboltene eller hjulmutterne etter
50 km med foreskrevet tiltrekkingsmoment.

# Hvis du bruker hjul/reservehjul med ny eller
nylakkert stålfelg: Få hjulboltene/hjulmut‐
terne trukket til ytterligere etter ca. 1000 km
til 5000 km.

% Biler med dekktrykkontroll: Alle monterte
hjul må være utstyrt med fungerende senso‐
rer.

Ta også hensyn til det følgende utdypningste‐
maet:

R Informasjon om dekktrykk (→ Side 237)

Reservehjul

Informasjon om reservehjulet

& ADVARSEL Fare for ulykker på grunn av
feil hjul- og dekkdimensjon

Hjul‑ og dekkdimensjonen samt dekktypen til
reservehjulet og til hjulet som skal byttes, kan
være forskjellige. Når du monterer reserve‐
hjulet, kan kjøreegenskapene påvirkes bety‐
delig.

For å unngå farer bør du ta hensyn til føl‐
gende punkter:
# Tilpass kjøremåten og kjør forsiktig.
# Du må aldri montere mer enn ett reser‐

vehjul som er forskjellig fra hjulet som
skal byttes.

# Reservehjulet som er forskjellig fra hju‐
let som skal byttes, må kun brukes i
kort tid.

# Slå ikke av ESP®.
# Reservehjul med ulik størrelse må byt‐

tes på neste godkjente verksted. Det er
viktig at du tar hensyn til riktig hjul‑ og
dekkdimensjon samt dekktype.

Bruker du et reservehjul med en annen størrelse,
må du ikke overskride fartsgrensen på 80 km/t.

& ADVARSEL Ulykkesfare på grunn av
skadde reservehjul ved supersingle-dekk

Biler med supersingle-dekk
Dekket på reservehjulet belastes over gjen‐
nomsnittet når det er montert på bakakselen.
Dekket kan bli skadet hvis du overskrider
maksimal hastighet eller maksimal kjørestrek‐
ning, eller bruker reservehjulet gjentatte gan‐
ger. Dekkskadene kan være usynlige og
ugjenkjennelige.

Et skadet dekk kan forårsake trykktap i dek‐
ket. Dette kan medføre at du mister kontrol‐
len over bilen.
# Du kan bare bruke reservehjulet hvis

det ikke har vært montert på bakakse‐
len med det aktuelle dekket.

# Har du brukt reservehjulet på bakakse‐
len, må du skifte dekk på reservehjulet
neste gang du skifter hjul (uavhengig av
kjørestrekningen).
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# Av sikkerhetsmessige grunner må du
bare bruke den ventiltypen som er god‐
kjent for hjulet når du skifter dekk.

* MERK Skade på girkassen

Biler med supersingle-dekk: Hvis du monte‐
rer reservehjulet på bakakselen, kan girkas‐
sen bli skadet av de forskjellige hjulhastighe‐
tene.
# Når reservehjulet er montert på bakak‐

selen, må du overholde fartsgrensen på
55 km/t og den maksimale kjørestrek‐
ningen på 100 km.

% Bruk av reservehjul uten begrensninger er
bare mulig på forakselen til en bil med super‐
single-dekk.

Kontroller regelmessig at reservehjulet sitter godt
fast og har foreskrevet dekktrykk.

Kontroller regelmessig og hver gang før lengre
kjøreturer følgende:

R Dekktrykket på reservehjulet, og korriger det
ved behov
R Festet til reservehjulsholderen

Skift ut dekkene senest etter seks år, uavhengig
av slitasjen. Dette gjelder også reservehjulet.

% Hvis du har montert et reservehjul, fungerer
ikke dekktrykkontrollen for dette hjulet.
Reservehjulet er ikke utstyrt med en sensor
for dekktrykkontrollen.

Montere/demontere reservehjulet

Biler med forhjulsdrift: Ta ut reservehjulet

# Åpne bakdørene.
# Ta ut skrallenøkkelen 4 og tilleggsverktøyet
3 for reservehjulsløfteren fra verktøysettet.
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# Skyv tilleggsverktøyet 3 gjennom åpningen
1 og inn i sporet til vinsjen.

# Sett skrallenøkkelen 4 på tilleggsverktøyet
3 for reservehjulsløfteren slik at skriften AB
(ned) blir synlig.

# Vri skrallenøkkelen 4 i pilretningen 2 til du
merker motstand eller til vinsjens friksjons‐
kobling slurer.

# Hekt hjulkrysset 8 inn i stroppen til uttrek‐
kingshjelpen 7 på reservehjulet og trekk
reservehjulet ut fra undersiden av bilen.

# Trykk sammen fjæren 6 på hjulholderen og
løsne hjulholderen fra reservehjulet.

# Fjern uttrekkingshjelpen 7 for reservehjulet,
og oppbevar den trygt.

Kontroller reservehjulets posisjon og at det sitter
som det skal

R etter hvert hjulskift
R etter hvert serviceintervall
R minst én gang i året

Biler med forhjulsdrift: montere reservehjulet

% Lettmetallfelger må ikke transporteres under
bilen. I dette tilfellet skal lettmetallfelgen
transporteres i lasterommet.

# Ta ut skrallenøkkelen 4 og tilleggsverktøyet
3 for reservehjulsløfteren fra verktøysettet.

# Skyv tilleggsverktøyet 3 gjennom åpningen
1 og inn i sporet til vinsjen.

# Fest uttrekkingshjelpen 7 på hjulet.
# Legg hjulet på gulvet med felgringen opp.
# Juster hjulet slik at stroppen til uttrekkings‐

hjelpen 7 peker bakover.
# Skyv hjulholderen i lett vinkel på ståltråden

og inn i felgringen.
# Skyv hjulet litt under bilen.
# Sett skrallenøkkelen 4 på tilleggsverktøyet
3 for reservehjulsløfteren slik at skriften
AUF (opp) blir synlig.

# Drei skrallenøkkelen 4 i pilretningen 5 til
du merker motstand eller til vinsjens frik‐
sjonskobling slurer.

# Trekk hjulkrysset 4 og tilleggsverktøyet 3
for reservehjulsløfteren ut av åpningen for
vinsjen, og legg dem i verktøysettet.

# Lukk bakdørene.

Biler med bakhjulsdrift: demontere reserve‐
hjulet (varebil/flerbruksbil)

Deksler til skruene for sikringskrokene (eksempel
varebil)

# Åpne bakdørene.
# Sett en skrutrekker i fordypningene 2 og lirk

av dekslene 1.
# Bruk hjulkrysset i verktøysettet til å skru de

nå synlige skruene ca. 20 omdreininger mot
venstre.

# Løft reservehjulsholderen 4 litt opp og løsne
den venstre sikringskroken 3.

# Sett sammen jekkstangen til jekken og skyv
den inn i hylsen 5 på høyre side av reserve‐
hjulsholderen 4.

# Løft reservehjulsholderen 4 litt opp med
jekkstangen og løsne den høyre sikringskro‐
ken 3.
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# Senk reservehjulsholderen 4 langsomt ned
på bakken.

# Løft reservehjulsholderen 4 litt opp og trekk
jekkstangen ut av hylsen.

# Bruk jekkstangen til å lirke reservehjulet over
den bakre enden av reservehjulsholderen 4.

# Ta reservehjulet forsiktig ut av reservehjuls‐
holderen 4. Reservehjulet er tungt. Når du
trekker ut reservehjulet, endrer tyngdepunk‐
tet seg på grunn av den høye vekten. Reser‐
vehjulet kan skli ned eller velte.

Biler med bakhjulsdrift: montere reservehju‐
let (varebil/flerbruksbil)
# Plasser reservehjulet forsiktig på reserve‐

hjulsholderen 4. Reservehjulet er tungt. Når
du plasserer reservehjulet på reservehjulshol‐
deren 4, endrer tyngdepunktet seg på grunn
av den høye vekten. Reservehjulet kan skli
ned eller velte.

# Skyv jekkstangen til jekken inn i hylsen 5 på
reservehjulsholderen 4.

# Løft opp reservehjulsholderen 4 med jekk‐
stangen og hekt fast den høyre sikringskro‐
ken 3.

# Løft reservehjulsholderen 4 litt opp og hekt
fast den venstre sikringskroken 3.

# Trekk jekkstangen ut av hylsen 5.
# Skru fast skruene til sikringskrokene 3 mot

høyre med hjulkrysset.
# Sett på dekslene 1 og klikk dem på plass.
# Lukk bakdørene.

Biler med bakhjulsdrift: demontere reserve‐
hjulet (biler med senket chassis)

Deksler til skruene for sikringskrokene (eksempel
varebil)

# Åpne bakdørene
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# Sett en skrutrekker i fordypningene 2 og lirk
av dekslene 1.

# Bruk hjulkrysset i verktøysettet til å skru de
nå synlige skruene ca. 20 omdreininger mot
venstre.

# Løft reservehjulsholderen 4 litt opp og løsne
den venstre sikringskroken 3.

# Sett sammen jekkstangen til jekken og skyv
den inn i hylsen 5 på høyre side av reserve‐
hjulsholderen 4.

# Løft reservehjulsholderen litt opp med jekk‐
stangen og løsne den høyre sikringskroken
3.

# Plasser stroppen 7 på uttrekkingshjelpen
6 på reservehjulet slik at du kan henge på
hjulkrysset 8 senere.

# Gjør klar jekken.
# Plasser jekken under riktig jekkfestepunkt
# Beveg jekkstangen opp og ned til hjulet er

maks. 3 cm fra bakken.
# Hekt hjulkrysset 8 inn i stroppen 7 til

uttrekkingshjelpen 6 på reservehjulet.
# Ta reservehjulet forsiktig ut av reservehjuls‐

holderen 4. Reservehjulet er tungt. Når du
trekker ut reservehjulet, endrer tyngdepunk‐
tet seg på grunn av den høye vekten. Reser‐
vehjulet kan skli ned eller velte.

# Fjern uttrekkingshjelpen for reservehjulet, og
oppbevar den trygt. Du kan nå montere reser‐
vehjulet på bilen din.

# Senk bilen.

Biler med bakhjulsdrift: montere reservehju‐
let (biler med senket chassis)

% Hvis du punkterer, kan det defekte hjulet
bare oppbevares i kupeen. Et intakt hjul kan
bare plasseres i reservehjulsholderen når
bilen ikke er lastet. En bil med last må heves
på forhånd.

# Plasser reservehjulet forsiktig på reserve‐
hjulsholderen 4. Reservehjulet er tungt. Når
du plasserer reservehjulet på reservehjulshol‐
deren 4, endrer tyngdepunktet seg på grunn
av den høye vekten. Reservehjulet kan skli
ned eller velte.

# Skyv jekkstangen til jekken inn i hylsen 5 på
reservehjulsholderen 4.

# Løft opp reservehjulsholderen 4 med jekk‐
stangen og hekt fast den høyre sikringskro‐
ken 3.

# Løft reservehjulsholderen 4 litt opp og hekt
fast den venstre sikringskroken 3.

# Trekk jekkstangen ut av hylsen 5.
# Skru fast skruene til sikringskrokene 3 mot

høyre med hjulkrysset.
# Sett på dekslene 1 og klikk dem på plass.
# Lukk bakdørene.

Demontere reservehjulet i lasterommet

# Løsne strammebåndet 1 ved å åpne skral‐
len.

# Ta reservehjulet forsiktig ut av holderen 2.

Montere reservehjulet i lasterommet
# Sett reservehjulet i holderen 2 og trykk det

mot veggen.
# Trekk til strammebåndet 1 med skrallen.

Biler med bakhjulsdrift: demontere reserve‐
hjulet (chassis)
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# Løsne vingemutrene 3 for hånd og skru dem
av.

# Løsne mutrene 2 helt til gjengeenden.
# Løft reservehjulsholderen 4 litt opp og løsne

den venstre sikringskroken 1.
# Sett sammen jekkstangen til jekken og skyv

den inn i hylsen på høyre side av reservehjuls‐
holderen 4.

# Løft opp reservehjulsholderen 4 med jekk‐
stangen og løsne den høyre sikringskroken
1.

# Senk reservehjulsholderen 4 langsomt ned
på bakken.

# Løft reservehjulsholderen 4 litt opp og trekk
jekkstangen ut av hylsen

# Bruk jekkstangen til å lirke reservehjulet over
den bakre enden av reservehjulsholderen.

# Ta reservehjulet forsiktig ut av reservehjuls‐
holderen. Reservehjulet er tungt. Når du trek‐
ker ut reservehjulet, endrer tyngdepunktet
seg på grunn av den høye vekten. Reservehju‐
let kan skli ned eller velte.

Biler med bakhjulsdrift: montere reservehju‐
let (chassis)
# Plasser reservehjulet forsiktig på reserve‐

hjulsholderen 4. Reservehjulet er tungt. Når
du plasserer reservehjulet på reservehjulshol‐
deren, endrer tyngdepunktet seg på grunn av
den høye vekten. Reservehjulet kan skli ned
eller velte.

# Skyv jekkstangen til jekken inn i hylsen på
reservehjulsholderen 4.

# Løft opp reservehjulsholderen 4 med jekk‐
stangen og hekt fast den høyre sikringskro‐
ken 1.

# Løft reservehjulsholderen litt opp og hekt fast
den venstre sikringskroken 1.

# Trekk jekkstangen ut av hylsen.
# Skru fast mutrene 2.
# Sett på vingemutrene 3 og skru dem fast.
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Informasjon om tekniske data

De tekniske dataene er beregnet iht. EU-direkti‐
ver. De angitte dataene gjelder bare for biler med
standardutstyr. Ytterligere informasjon finner du
hos et kvalifisert fagverksted.

Kun for visse land: Bilspesifikke data finner du i
COC-dokumentene (CERTIFICATE OF CONFOR‐
MITY). Disse papirene får du ved overlevering av
bilen.

Bilens elektronikk

Informasjon om inngrep i motorelektronikken

* MERK Skader på motorelektronikken på
grunn av ukyndige inngrep

Ukyndige inngrep i motorelektronikken kan
skade bilens komponenter og bilens typegod‐
kjenning kan bli opphevet.
# Motorens elektronikk og tilhørende

deler skal kun repareres på et godkjent
verksted.

Radiokommunikasjonsutstyr

Informasjon om montering av radiokommuni‐
kasjonsutstyr

& ADVARSEL Fare for ulykker pga. ukyndig
arbeid på radiokommunikasjonsutstyr

Hvis radiokommunikasjonsutstyr manipuleres
eller ikke ettermonteres fagmessig, kan elek‐
tromagnetisk stråling fra disse påvirke bilens
elektronikk.

Det kan sette driftssikkerheten til bilen i fare.
# Få alltid et godkjent verksted til å utføre

arbeid på elektroniske enheter.

& ADVARSEL Fare for ulykker pga. ukyndig
bruk av radiokommunikasjonsutstyr

Hvis du håndterer radiokommunikasjonsut‐
styr i bilen på ukyndig vis, kan den elektro‐
magnetiske strålingen forstyrre elektronikken
i bilen, f.eks. hvis
R bilen ikke er koblet til en utvendig

antenne
R den utvendige antennen er feilmontert

eller ikke refleksfri

Det kan sette bilens driftssikkerhet i fare.

# Få et godkjent verksted til å montere
den refleksjonsfrie utvendige antennen.

# Ved bruk i bil må radiokommunikasjons‐
utstyr alltid kobles til den refleksjonsfrie
utvendige antennen.

* MERKNAD Garanti går tapt ved mang‐
lende overholdelse av monterings- og
bruksforutsetninger

Dersom forutsetningene for installasjon og
bruk av radiokommunikasjonsutstyr ikke over‐
holdes, kan dette gjøre typegodkjenningen
ugyldig.
# Bruk kun godkjente frekvensbånd.
# Overhold maksimal godkjent utgangsef‐

fekt i disse frekvensbåndene.
# Bruk kun godkjente antenneposisjoner.

For ettermontering av radiokommunikasjonsut‐
styr, se teknisk retningslinje ISO/TS 21609 (Road
Vehicles — EMC guidelines for installation of
aftermarket radio frequency transmitting equip‐
ment). Overhold gjeldende regler for montering
av utstyr.

Dersom bilen er klargjort for radioutstyr, må du
bruke de forhåndsmonterte kontaktene for strøm‐
forsyning og antenne. Ta hensyn til produsentens
anvisninger i den ekstra instruksjonsboken under
montering.

Informasjon om radiokommunikasjonsutsty‐
rets sendeeffekt
Den maksimale sendeeffekten (PEAK) på anten‐
nefoten må ikke overskride verdiene i følgende
tabell:

Frekvensbånd og maksimal sendeeffekt

Frekvensbånd Maksimal sendeef‐
fekt

Kortbølge

3 - 54 MHz

100 W

4–m–bånd

74 - 88 MHz

30 W

2–m–bånd

144 - 174 MHz

50 W

Trunkert radio / tetra

380 - 460 MHz

10 W
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Frekvensbånd Maksimal sendeef‐
fekt

70–cm–bånd

420 - 450 MHz

35 W

Mobilradio
(2G/3G/4G)

10 W

I bilen kan følgende utstyr benyttes uten begrens‐
ninger:

R Radiokommunikasjonsutstyr med maks. sen‐
deeffekt opptil 100 mW
R Radiokommunikasjonsutstyr med sendefre‐

kvenser i frekvensbåndet 380 - 410 MHz og
maksimal sendeeffekt på opptil 2 W (trunkert
radio / tetra)
R Mobiltelefoner (2G/3G/4G)

For de følgende frekvensbåndene er det ingen
begrensninger for utvendig antenneposisjon på
bilen:

R Trunkert radio / tetra
R 70–cm–bånd
R 2G/3G/4G

Bilens typeskilt, understellsnummer (VIN)
og motornummer

Bilens typeskilt

Avhengig av kjøretøytypen er typeskiltet plassert
på setekassen til førersetet eller på B-stolpen.

% Dataene er kjøretøyspesifikke, og kan avvike
fra dataene som er avbildet. Ta alltid hensyn
til dataene på bilens typeskilt.

Bilens typeskilt (eksempel: Golfstatene)
1 Kjøretøyprodusent
2 Understellsnummer
3 Tillatt totalvekt
4 Tillatt aksellast foran (kg)
5 Tillatt aksellast bak (kg)
6 Motortype
7 Produksjonsdato

Bilens typeskilt (eksempel: Russland)
1 Kjøretøyprodusent
2 Godkjenningsnummer
3 Understellsnummer
4 Tillatt totalvekt (kg)
5 Vogntogets tillatte totale masse (kg) (gjelder

bare bestemte land)
6 Tillatt aksellast foran (kg)
7 Tillatt aksellast bak (kg)

Bilens typeskilt (eksempel: alle andre land)
1 Kjøretøyprodusent
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2 EU-typegodkjenningsnummer (gjelder bare
bestemte land)

3 Understellsnummer
4 Tillatt totalvekt (kg)
5 Vogntogets tillatte totale masse (kg) (gjelder

bare bestemte land)
6 Tillatt aksellast foran (kg)
7 Tillatt aksellast bak (kg)

Bilens typeskilt kan i tillegg inneholde følgende
opplysninger:

R Nyttelast
R Egenvekt
R Antall passasjerplasser

Understellsnummeret (VIN) er preget inn
under panseret

Understellsnummeret (VIN) 1 er preget inn
under panseret.

Understellsnummeret (VIN) nedenfor frontru‐
ten

I tillegg er understellsnummeret (VIN) angitt på et
skilt nederst på frontruten 2.

Understellsnummeret (VIN) nederst på frontruten
er bare tilgjengelig i noen land.

Motornummer
Motornummeret er preget inn i veivhuset. Mer
informasjon får du på alle godkjente verksteder.

Driftsmidler og påfyllingsmengder

Merknader om driftsmidler

& ADVARSEL Fare for personskader på
grunn av helseskadelige driftsmidler

Driftsmidler kan være giftige og helseskade‐
lige.
# Ta alltid hensyn til informasjonen på ori‐

ginalemballasjen ved bruk, oppbevaring
og avfallshåndtering av driftsmidler.

# Oppbevar alltid driftsmidlene i lukket
originalemballasje.

# Hold alltid barn unna driftsmidler.

+ MILJØINFORMASJON Miljøforurensning
ved feil avfallshåndtering

# Avfallshåndter driftsmidler på en miljø‐
vennlig måte.

Driftsmidlene er:

R Drivstoff
R Tilleggstoffer for avgassbehandling, f.eks.

AdBlue®

R Smøremidler
R Kjølevæske
R Bremsevæske
R Vindusspylevæske
R Kjølevæske for klimaanlegget

Bruk kun produkter som er godkjent av
Mercedes-Benz. Skader på kjøretøyet som skyl‐
des bruk av ikke-godkjente produkter, dekkes
ikke av Mercedes-Benz-garantien eller godvilje.

Driftsmidler som Mercedes-Benz har godkjent, er
merket med følgende påskrift
R MB-Freigabe (f.eks. MB-Freigabe 229.51)
R MB-Approval (f.eks. MB-Approval 229.51)

Les mer om godkjente driftsmidler:

R I Mercedes-Benz driftsmiddel-forskriftene
under http://bevo.mercedes-benz.com (legg
inn spesifikasjonsbetegnelsen)
R På et godkjent verksted
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& ADVARSEL Fare for brann‑ og eksplosjon
på grunn av drivstoff

Drivstoff er lettantennelig.
# Unngå åpen ild, gnistdannelser og røy‐

king.
# Slå av motoren og parkeringsvarmeren

(hvis montert) før du fyller drivstoff.

& ADVARSEL Fare for personskader på
grunn av drivstoff

Drivstoff er giftig og helseskadelig.
# Pass på at drivstoff ikke kommer i kon‐

takt med hud, øyne og klær, eller svel‐
ges.

# Ikke pust inn drivstoffdamp.
# Oppbevar drivstoff utilgjengelig for barn.
# Hold dører og vinduer stengt når du fyl‐

ler drivstoff.

Hvis du eller andre personer kommer i kon‐
takt med drivstoff, må du ta hensyn til føl‐
gende punkter:
# Skyll straks av drivstoff på huden med

såpe og vann.
# Skyll øynene grundig med rent vann hvis

du har fått drivstoff i øynene. Oppsøk
lege umiddelbart.

# Har du svelget drivstoff, må du oppsøke
lege umiddelbart. Ikke fremkall breknin‐
ger.

# Bytt umiddelbart klær som er fuktet
med drivstoff.

Drivstoff

Merknader om drivstoffkvalitet for kjøretøy
med dieselmotor

Generell informasjon
Les informasjonen vedrørende driftsmidler
(→ Side 269).

& ADVARSEL Brannfare på grunn av driv‐
stoffblandingen

Når du blander diesel med bensin, er driv‐
stoffblandingens flammepunkt lavere enn i
ren diesel.

Når motoren går, kan eksosanleggets kompo‐
nenter ubemerket overopphetes.

# Fyll aldri bensin på en bil med dieselmo‐
tor.

# Bland aldri bensin i diesel.

* MERK Skader på grunn av feil drivstoff

Selv små mengder feil drivstoff er nok til å
forårsake skader på drivstoffanlegget, moto‐
ren og eksosrensesystemet.
# Fyll kun på diesel som innfrir eller er

likeverdig med norsk standard NS-
EN 590. I land uten svovelfri diesel, fyll
bare svovelfattig diesel med et svovel‐
innhold på under 50 ppm.

Fyll aldri:

R Bensin
R Marin diesel
R Fyringsolje
R Ren biodiesel eller planteolje
R Petroleum (jordolje) eller parafin

Dersom du ved en forglemmelse har fylt feil
drivstoff må du:
# Ikke slå på tenningen.
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

For bilen din gjelder følgende godkjenningsmer‐
king av drivstoff:

1 For diesel med maks. 7 vol.-% Biodiesel (fett‐
syremetylester)

I henhold til norsk standard NS-EN 16942 finner
du godkjenningsmerkingen for drivstoff her:

R på skiltet på innsiden av tanklokket på bilen
R på egnede dieselpumper og tappepistoler i

hele Europa

Biler som tåler XTL
Alternativt kan du fylle parafinsk diesel (f.eks.
HVO=hydrert planteolje, GTL=Gas-To-Liquid), som
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tilsvarer norsk standard NS-EN 15940. Parafinsk
diesel betegnes med samlebegrepet XTL.

For biler som tåler XTL gjelder i henhold til norsk
standard NS-EN 16942 følgende godkjennings‐
merking for drivstoff:

1 For diesel med maks. 7 vol.-% Biodiesel (fett‐
syremetylester)

2 For parafinsk diesel

% Fyll bare parafinsk diesel etter NS-
EN 15940 når denne tilsvarer godkjen‐
ningsmerkingen på innsiden av tanklok‐
ket.

Merknader om lav utetemperatur
Fyll tanken, helst full, med vinterdiesel på bilen
på begynnelsen av vinteren.

Før du fyller vinterdiesel burde drivstofftanken
være tom. Første gang du fyller vinterdiesel,
burde drivstoffnivået holdes lavt, f.eks. på nivået
for tankreserven. Neste gang du fyller diesel, kan
tanken fylles normalt.

Mer informasjon om drivstoff finner du:

R på en bensinstasjon
R På et godkjent verksted

Tankinnhold og tankreserve
Det totale volumet i drivstofftanken kan variere,
avhengig av bilens utstyr.

Tankinnhold og tankreserve

Dieselmotor Totalvolum

OM651 ca. 50 l

OM651 ca. 65 l

OM651/OM642 ca. 71 l

OM651 ca. 92 l

OM651/OM642 ca. 93 l

Dieselmotor Derav reserve

Modeller med ca. 50 l
totalvolum

ca. 12 l

Modeller med ca. 65 l
totalvolum

ca. 12 l

Modeller med ca. 71 l
totalvolum

ca. 12 l

Modeller med ca. 92 l
totalvolum

ca. 12 l

Modeller med ca. 93 l
totalvolum

ca. 12 l

AdBlue®

Informasjon vedrørende AdBlue®

Les informasjonen vedrørende driftsmidler
(→ Side 269).

AdBlue® er en vannløselig væske til avgassetter‐
behandling av dieselmotorer.

* MERK Skader på grunn av additiver i
AdBlue® eller fortynnet AdBlue®

AdBlue®-avgassetterbehandling kan skades
på grunn av

R additiver i AdBlue®

R fortynnet AdBlue®

# Bruk kun AdBlue® i henhold til
ISO 22241.

# Ikke tilsett additiver.
# AdBlue® må ikke fortynnes.
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* MERK Skader og feil på grunn av for‐
urensninger i AdBlue®

Forurensninger i AdBlue® fører til

R økte utslippsverdier
R skader på katalysatoren
R motorskader
R funksjonsfeil på AdBlue®-avgassetterbe‐

handlingen

# Unngå forurensninger i AdBlue®.

+ MILJØINFORMASJON Smuss på grunn
av AdBlue®

AdBlue®-rester krystalliserer seg etter en viss
tid og skitner til overflatene.
# Skyll ovverflater som har kommet i kon‐

takt med AdBlue®, øyeblikkelig med
rent vann, eller fjern AdBlue® med en
fuktig klut og kaldt vann.

Bruk en svamp og kaldt vann dersom AdBlue®

allerede har krystallisert seg.

Når du åpner AdBlue®-tanken, kan det komme ut
små mengder ammoniakkdamp. Ammoniakk‐
damp skal ikke innåndes. Fyll AdBlue®-tanken
bare på steder med god ventilasjon.

Påfyllingsmengde og forbruk av AdBlue®

AdBlue-forbruk®

AdBlue®-forbruket er på samme måte som driv‐
stofforbruket sterkt avhengig av kjørestil og
driftsbetingelser. AdBlue®-forbruket ligger som
regel i området mellom 0 og 10 prosent av driv‐
stofforbruket. Når meldingen om å fylle på
AdBlue® vises i kombiinstrumentet, må du om
nødvendig fylle på mer i samsvar med instruk‐
sjonsboken. Dette kan også være nødvendig mel‐
lom planlagte servicer.

Kontroller AdBlue®-nivået før du kjører til land
utenfor Europa. AdBlue® kan fylles på alle
AdBlue®-pumpene på bensinstasjoner eller fra
kanner som er å få kjøpt.

Totalvolum AdBlue®-tank

Bil Totalvolum

Alle modeller 22 l

Avgassetterbehandling
For å sikre at avgassetterbehandlingen fungerer
forskriftsmessig, skal du kjøre bilen med
AdBlue®.

Hvis du kjører bilen uten AdBlue® eller med
utslippsrelevante funksjonsfeil, opphører kjøre‐
tøyets godkjenning. Den juridiske konsekvensen
er at du ikke lenger kan kjøre bilen på offentlig
vei.

For at utslippskravene skal bli overholdt, overvå‐
ker motorstyringen komponentene i avgassetter‐
behandlingen. Hvis du forsøker å kjøre bilen uten
AdBlue®, med fortynnet AdBlue® eller et annet
reduksjonsmiddel, registrerer motorstyringen
dette. Også andre utslippsrelevante feil som
f.eks. feil ved doseringen eller sensorer blir regi‐
strert og logget.

Etter forutgående varselmeldinger forhindrer
motorstyringen at motoren kan startes.

Fyll derfor opp AdBlue-tanken regelmessig under
bruk av bilen eller senest etter den første varsel‐
meldingen i kombiinstrumentet.

Motorolje

Merknader om motorolje
Les informasjonen vedrørende driftsmidler
(→ Side 269).

* Merknad Motorskader på grunn av feil
oljefilter, feil olje eller additiver

# Bruk ikke motoroljer og oljefiltre med
andre spesifikasjoner enn de som er
nødvendig for å utføre de foreskrevne
serviceintervallene.

# Bruk ikke andre motoroljer eller oljefil‐
tre for å oppnå lengre skifteintervaller
enn de som er foreskrevet.

# Bruk ikke additiver.
# Skift ut motoroljen i det planlagte inter‐

vallet.

272 Tekniske data



Mercedes-Benz anbefaler at du får oljen skiftet
hos et godkjent verksted.

I Mercedes-Benz motorer skal det kun brukes
motoroljer som er godkjent av Mercedes-Benz.

Mer informasjon om motorolje og oljefilter:

R I Mercedes-Benz driftsmiddelforskriftene
under http://bevo.mercedes-benz.com (legg
inn spesifikasjonsbetegnelsen)
R På et godkjent verksted

Påfyllingsmengde motorolje

Påfyllingsmengder for motorolje

Motor Motorolje

OM642 Ca. 12,5 l

OM651 (bakhjulsdrift) Ca. 11,5 l

OM651 (forhjulsdrift) Ca. 8 l

1 Tilgang til oljetappepluggen (biler med under‐
stellsdeksler)

Informasjon om bremsevæske

Les informasjonen vedrørende driftsmidler
(→ Side 269).

& ADVARSEL Fare for ulykke på grunn av
luftbobler i bremsesystemet

Bremsevæsken tar stadig opp fuktighet fra
atmosfæren. Derfor synker bremsevæskens
kokepunkt. Hvis kokepunktet er for lavt, kan
det dannes luftbobler i bremsesystemet ved
meget hard belastning av bremsene.

Dette påvirker bremseeffekten.
# Skift ut bremsevæsken i det planlagte

intervallet.

* MERK Skader på lakk, kunststoff eller
gummi på grunn av bremsevæske

Fare for materialskader hvis bremsevæske
kommer i kontakt med lakk, kunststoff eller
gummi.
# Skyll straks med vann hvis lakk, kunst‐

stoff eller gummi kommer i kontakt med
bremsevæske.

Ta hensyn til informasjon om pleie og behandling
av mattlakk (→ Side 213).

Få bremsevæsken skiftet med jevne mellomrom
på et godkjent verksted.

Bruk bare bremsevæske som er godkjent av
Mercedes-Benz iht. MB-Freigabe eller MB-Appro‐
val 331.0.

Mer informasjon om bremsevæske:

R I Mercedes-Benz driftsmiddelforskriftene på
http://bevo.mercedes-benz.com
R På et godkjent verksted

Kjølevæske

Merknader om kjølevæske
Les informasjonen vedrørende driftsmidler
(→ Side 269).

& ADVARSEL Fare for brann‑ og personska‐
der på grunn av frostvæske

Hvis frostvæsken kommer i kontakt med
varme komponenter i motorrommet, kan den
antennes.
# La motoren avkjøle seg før du etterfyller

frostvæske.
# Pass på at du ikke søler frostvæske

utenfor påfyllingsåpningen.
# Rengjør komponentene som er tilsølt

med frostvæske, før du starter bilen.

* MERKNAD Skade på grunn av feil kjøle‐
væske

# Fyll bare på kjølevæske som er for‐
håndsblandet med ønsket frostbeskyt‐
telse.

Du finner informasjon om kjølevæske her:

R I Mercedes-Benz drivstofforskriftene
310.1
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- på http://bevo.mercedes-benz.com
- i Mercedes-Benz BeVo-appen
R På et godkjent verksted

* MERKNAD Overoppheting ved høye utet‐
emperaturer

Bruker du en uegnet kjølevæske, er ikke
motorkjølesystemet tilstrekkelig beskyttet
mot overoppheting og korrosjon ved høye
utetemperaturer.
# Bruk alltid kjølevæske som er godkjent

av Mercedes-Benz.
# Ta hensyn til anvisningene i Mercedes-

Benz drivstofforskrifter 310.1.

* MERK Lakkskader på grunn av kjølevæ‐
ske

# Unngå å søle kjølevæske på lakkerte
overflater.

Få skiftet kjølevæsken regelmessig på et autori‐
sert verksted.

Andel korrosjonsmiddel/frostvæske i motorkjøle‐
systemet

R Minimum 50 % (beskytter mot frost ned til ca.
-37 °C)
R Maksimum 55 % (beskytter mot frost ned til

ca. -45 °C)

Vindusspylevæske

Merknader om vindusspylevæske
Les informasjonen vedrørende driftsmidler
(→ Side 269).

& ADVARSEL Fare for brann‑ og personska‐
der på grunn av spylevæskekonsentrat

Spylevæskekonsentrat er lett antennelig. Hvis
det kommer i kontakt med varme komponen‐
ter i motoren eller på eksosanlegget, kan det
antennes.
# Pass på at du ikke søler spylevæskekon‐

sentrat utenfor påfyllingsåpningen.

* MERKNAD Skader på utvendig belysning
på grunn av uegnet vindusspylervæske

Uegnet vindusspylervæske kan skade plasto‐
verflaten på den utvendige belysningen.

# Bruk kun vindusspylervæske som også
er egnet for plastoverflater, f.eks. MB
SummerFit ellerMB WinterFit.

* MERK Sprøytedysene kan tilstoppes hvis
du blander vindusspylervæsker

# MB SummerFit og MB WinterFit må ikke
blandes med andre vindusspylervæsker.

Ikke bruk destillert eller avionisert vann, ellers
kan nivåføleren utløses feilaktig.

Opplysninger om vindusspylevæske

Anbefalt vindusspylevæske:

R Over frysepunktet: f.eks. MB SummerFit
R Under frysepunktet: f.eks. MB WinterFit

Blandingsforhold
Det korrekte blandingsforholdet får du fra opply‐
sningene på frostvæskebeholderen.

Bland vaskevannet hele året med vindusspylevæ‐
ske.

Kjølemiddel

Merknader om kjølemiddel
Les informasjonen vedrørende driftsmidler
(→ Side 269).

% Bilens klimaanlegg kan være fylt med kjøle‐
middelet R‑134a. Kjølemiddelet R‑134a inne‐
holder fluorisert drivhusgass.

Hvis bilen er har kjølemiddelet R‑134a, gjelder
følgende merknad:

* MERK Skade påført av galt kjølemiddel

Ved anvendelse av et galt kjølemiddel kan kli‐
maanlegget skades.
# Bruk kun kjølemiddel R‑134a eller PAG-

olje som godkjent av Mercedes-Benz.
# Den godkjente PAG-oljen skal ikke blan‐

des med noen PAG-olje som ikke er god‐
kjent for kjølemiddelet R‑134a.

Servicearbeider, som f.eks. påfylling av kjølemid‐
del eller fornyelse av komponenter, må bare gjø‐
res av et kvalifisert fagverksted. Alle gyldige for‐
skrifter om dette samt SAE-standarden J639 må
samtidig overholdes.

La alle arbeider på klimaanlegget alltid utføres på
et kvalifisert fagverksted.
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Informasjonsskilt kjølemiddel (eksempel)
1 Varselsymboler
2 Væskekapasitet kjølemiddel
3 gjeldende normer
4 Delenummer PAG-olje
5 Kjølemiddeltype

Varselsymbolene 1 viser til:

R mulige farer
R gjennomføring av servicearbeider på et kvali‐

fisert fagverksted

Bildata

Informasjon om bilens mål

I det følgende avsnittet finner du viktige tekniske
data for bilen. Flere bilspesifikke og utstyrsavhen‐
gige tekniske data, som f.eks. bilens mål og vekt,
finner du i vognkortet.

Gjeldende tekniske data finner du på internett på
http://www.mercedes-benz.com.

Tilhengerfeste

Informasjon om tilhengerfestet

& ADVARSEL Ulovlig montering av tilhen‐
gerfeste medfører ulykkesrisiko

Hvis ettermontering av tilhengerfeste ikke er
tillatt, og du likevel monterer tilhengerfeste
eller ytterligere komponenter, blir rammevan‐
gen svakere og kan knekke. Dette kan føre til
at tilhengeren løsner fra kjøretøyet.

Det er fare for ulykke!

Tilhengerfeste får kun ettermonteres hvis det
er tillatt.

Se anvisningene om kjøring med tilhenger
(→ Side 160).

Det er kun tillatt å utstyre bilen med et tilhenger‐
feste i etterkant når det står oppført en tilhenger‐
vekt i vognkortet.

Mer informasjon om tilhengerfestet får du på et
godkjent verksted eller på internett under
https://bb-portal.mercedes-benz.com/portal/
kat_iv.html?&L.

Mercedes-Benz anbefaler deg å ettermontere til‐
hengerfestet på et Mercedes-Benz verksted.

Bruk bare tilhengerfester som er testet og god‐
kjent spesielt for din bil av Mercedes-Benz.

Maks. tillatt tilhengervekt for tilhenger u/brems
er 750 kg.

Tilhengervekt

Ved kjøring med tilhenger vil den tillatte totalvek‐
ten for kjøretøy med typegodkjenning for person‐
bil øke med 100 kg. Maksimal tillatt bakakselbe‐
lastning må overholdes. Iht. direktiv 92/21/EØF
må kjørehastigheten begrenses til maks
100 km/h .

Opplysninger om tillatt vekt og last som ikke må
overskrides finner du også

R i kjøretøyets dokumentasjon og
R på typeskiltene til tilhengerfestet, tilhengeren

og kjøretøyet

Hvis opplysningene avviker fra hverandre, gjelder
laveste verdi.

Maks. kuletrykk

Kuletrykket er maks.

R 100 kg for en tilhengervekt på 2000 kg
R 120 kg for en tilhengervekt på 2800 kg eller

3000 kg
R 140 kg for en tilhengervekt på 3500 kg

Festepunkter og bæresystemer

Informasjon om festepunkter

* MERK Ulykkesrisiko hvis festepunktenes
maksimale belastningsgrad overskrides

Hvis du kombinerer forskjellige festepunkter
for å sikre lasten, må du alltid ta hensyn til
maksimal belastning på det svakeste feste‐
punktet.

Ved en fullbremsing f.eks. virker krefter som
kan nå det mangedobbelte av lastens vekt.
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# Fordel alltid belastningen på flere feste‐
punkter. Sørg for at festepunktene bela‐
stes likt.

Mer informasjon om festepunktene og festerin‐
gene finner du i kapittelet Transport
(→ Side 198).

Festeringer

Maks. strekkbelastning på festeringer

Festeringer Tillatt nom. trek‐
kraft

Flerbruksbil 350 daN

Varebil 800 daN

Lasteplan opp til 3,5 t
godkjent totalvekt

400 daN

Lasteplan over 3,5 t
godkjent totalvekt

800 daN

Lasteskinner

Maks. strekkbelastning på festepunkter i
lasterommet

Festepunkt Tillatt nom. trek‐
kraft

Lastskinne i laste‐
romsgulvet

500 daN

Nederste lastskinne
på sideveggen

200 daN

Øverste lastskinne på
sideveggen

125 daN

De oppgitte verdiene gjelder bare last som står
på gulvet i lasterommet når

R lasten er sikret i to festepunkter på skinnen
og
R avstanden til neste lastsikring på samme

skinne er ca. 1 m

Informasjon om takgrind

& ADVARSEL Fare for ulykke ved overskri‐
delse av maksimal taklast

Dersom du belaster taket og alle utvendige og
innvendige påbygg, blir bilens tyngdepunkt
høyere og de vanlige kjøreegenskapene samt
styre- og bremseforholdene endrer seg. Bilen

vil legge seg mer over i svingene og kan rea‐
gere tregere på rattbevegelser.

Dersom maksimal taklast overskrides, vil kjø‐
reegenskapene samt styre‑ og bremseegen‐
skaper endre seg kraftig.
# Overhold alltid maksimal taklast og til‐

pass kjørestilen.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved ujevn
belastning

Hvis du belaster bilen ujevnt, kan kjøreegen‐
skapene og styre-‑ og bremsereaksjonene bli
kraftig redusert
# Plasser lasten jevnt på bilen.
# Sikre lasten mot forskyvning.

* MERK Det er fare for ulykker hvis den
maksimalt tillatte taklasten overskrides

Hvis vekten av taklasten inklusive takgrinden
overskrider den maksimalt tillatte taklasten,
er det fare for ulykker.
# Pass på at vekten av taklasten og tak‐

grinden ikke overskrider den maksimalt
tillatte taklasten.

# Takgrindens støtteføtter må være plas‐
sert i jevn avstand til hverandre.

# Mercedes-Benz anbefaler at du monte‐
rer en stabilisator på bilens foraksel.

Mer informasjon om sikkerhetstiltak finner du i
kapittelet "Transportere" (→ Side 198).

Maks. taklast/takgrind støttefotpar

Biler med Maksimal 
taklast

Minste 
antall støtte‐
fotpar

Normalt tak
(uten brisk)

300 kg 6

Normalt tak
(med brisk)

50 kg 2

Hevet tak
(uten brisk)

150 kg 3

Dobbeltkupé 100 kg 2

Opplysningene gjelder ved jevn fordeling av last
over hele takflaten.
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Du kan redusere belastningen prosentuelt med
en kortere takgrind. Den største belastningen per
takgrindstøttefotpar er 50 kg.

Lasteforskrifter og annen informasjon om lastfor‐
deling og lastsikring finner du i kapittelet "Trans‐
portere" (→ Side 198).

Informasjon om stigefester

& ADVARSEL Fare for ulykke og personska‐
der ved overskridelse av vertikal belast‐
ning

Dersom tillatt vertikal belastning overskrides
ved bruk av festet, kan festesystemet løsne
fra bilen og sette andre trafikanter i fare.
# Overhold alltid maksimal vertikal belast‐

ning ved bruk av festet.

Maksimallast stigefeste

Maksimallast

Stigefeste foran 200 kg

Stigefeste bak 100 kg

Angivelsene gjelder ved jevn lastfordeling over
hele stigefesteflaten.

Lastretningslinjene og mer informasjon om last‐
fordeling og lastsikring finner du i kapittelet
"Transportere" (→ Side 198).
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Displaymeldinger

Innledning

Anvisninger om displaymeldinger
Display-meldingene vises i multifunksjonsdi‐
splayet.

Display-meldingene med grafiske illustrasjoner
kan være vist forenklet i bruksanvisningen og
avvike fra visningen i multifunksjonsdisplayet.
Multifunksjonsdisplayet viser displaymeldinger
med høy prioritet i rødt. Ved visse displaymeldin‐
ger høres også en varseltone.

Handle i henhold til displaymeldingen og følg de
ekstra anvisningene i denne bruksanvisningen.

Ved noen displaymeldinger blir også ekstra sym‐
boler vist:

R¤ mer informasjon
RO skjule displaymelding

Med touch-control til venstre kan du velge mel‐
lom symbolene ved å sveipe til venstre eller
høyre. Trykk på ¤ for å se mer informasjon i
multifunksjonsdisplayet. Trykk på O for å
skjule displaymeldingen.

Displaymeldinger med lav prioritet kan du skjule
ved å trykke på knappen ¤ eller med touch-
control venstre. Da blir displaymeldingene lagret i
meldingsminnet.

Rett feilen angitt i displaymeldingen raskest
mulig.

Displaymeldinger med høy prioritet kan ikke skju‐
les. Multifunksjonsdisplayet viser slike display‐
meldinger permanent helt til årsaken til display‐
meldingen er rettet.

Hente lagrede displaymeldinger
Kjørecomputer:
, Service . 1 message 

Dersom det ikke foreligger noen displaymeldin‐
ger, vises Ingen meldinger i multifunksjonsdi‐
splayet.
# Med sveipebevegelse opp eller ned på touch-

control til venstre på rattet kan du bla gjen‐
nom displaymeldingene.

# Gå ut av meldingsminne: Trykk på knappen
%.

Sikkerhetssystemer

Displaymeldinger Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

6
V. vindusk.pute Feil Opp-
søk verksted (eksempel)

* Den aktuelle vinduskollisjonsputen er forstyrret .

& ADVARSEL Fare for skader‑ eller livsfare på grunn av funk‐
sjonsfeil i vinduskollisjonsputen

Hvis det er en feil på vinduskollisjonsputen, kan den aktiveres
utilsiktet, eller det kan hende at den ikke utløses ved ulykker
med høy bilretardasjon.
# Vinduskollisjonsputen skal omgående kontrolleres og repa‐

reres ved et godkjent verksted.

# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.
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6
foran t. venstre Feil Opp-
søk verksted (eksempel)

* Det aktuelle sikringssystemet er forstyrret .

& ADVARSEL Fare for skader‑ eller livsfare på grunn av funk‐
sjonsfeil i passasjersikringssystemet

Hvis det har oppstått feil på passasjersikringssystemet, kan pas‐
sasjersikringssystemets komponenter utilsiktet aktiveres, eller
utløses på en annen måte enn tilsiktet i forbindelse med en
ulykke. Dette kan f.eks. gjelde for beltestrammer eller kollisjons‐
pute.
# Passasjersikringssystemet skal straks kontrolleres og repa‐

reres ved et godkjent verksted.

Registrering av feil ved sirkignssystemet

R Ved påslått tenningen tennes ikke varsellampen 6 for sik‐
ringssystemet.
R Ved kjøring lyser varsellampen 6 for sikringssystemer per‐

manent eller tennes stadig.

# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.

6
Sikringssystem Feil Opp-
søk verksted

* Sikringssystemet er forstyrret .

& ADVARSEL Fare for skader‑ eller livsfare på grunn av funk‐
sjonsfeil i passasjersikringssystemet

Hvis det har oppstått feil på passasjersikringssystemet, kan pas‐
sasjersikringssystemets komponenter utilsiktet aktiveres, eller
utløses på en annen måte enn tilsiktet i forbindelse med en
ulykke. Dette kan f.eks. gjelde for beltestrammer eller kollisjons‐
pute.
# Passasjersikringssystemet skal straks kontrolleres og repa‐

reres ved et godkjent verksted.

Registrering av feil ved sikringssystemet

R Ved påslått tenningen tennes ikke varsellampen 6 for sik‐
ringssystemet.
R Ved kjøring lyser varsellampen 6 for sikringssystemer per‐

manent eller tennes stadig.

# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.
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!
Parkeringsbrems uten 
funksjon

* Det er en feil ved systemet, parkeringsbremsen er uten funksjon.

& ADVARSEL Ulykkesfare ved feil på bremsesystemet

Hvis det er en feil på bremsesystemet, kan bremseegenskapene
bli påvirket.
# Kjør forsiktig videre.
# Få straks et godkjent verksted til å kontrollere bremsesy‐

stemet.

# Parker kun bilen på flatt underlag, og sikre den mot å rulle.
# Biler med automatgir: Sett giret i stilling j.
# Biler med manuell girkasse: Velg 1. gir.
# Få snarest bremsesystemet kontrollert på et kvalifisert fagverk‐

sted.

!
Bakken er for bratt se 
instruksjonsboken

* Spenningen på bilens elektriske anlegg er lav eller det foreligger en
feil på systemet, holdeevnen er kanskje ikke tilstrekkelig for bakker.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved utilstrekkelig holdeevne av
den elektriske parkeringsbremsen.

Dersom den elektriske parkeringsbremsen settes på i en bratt
bakke og den ikke har tilstrekkelig holdeevne, kan bilen begynne
å rulle.
# Parker kun bilen på flatt underlag, og sikre den mot å rulle.
# Biler med automatgir: Sett giret i stilling j.
# Biler med manuell girkasse: Velg 1. gir.

Følg anvisningene om parkering av bilen (→ Side 132).

!
Parkeringsbrems Se 
instruksjonsboken

* Spenningen på bilens elektriske anlegg er lavt eller det er en feil ved
systemet, lukkekraften er kanskje ikke tilstrekkelig for hellingen.

& ADVARSEL Ulykkesfare ved feil på bremsesystemet

Hvis det er en feil på bremsesystemet, kan bremseegenskapene
bli påvirket.
# Kjør forsiktig videre.
# Få straks et godkjent verksted til å kontrollere bremsesy‐

stemet.

# Parker kun bilen på flatt underlag, og sikre den mot å rulle.
# Biler med automatgir: Sett giret i stilling j.
# Biler med manuell girkasse: Velg 1. gir.
# Få snarest bremsesystemet kontrollert på et kvalifisert fagverk‐

sted.
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Kontroller bremsebelegg 
Se instruksjonsboken

* Bremsebeleggene er på slitasjegrensen.

& ADVARSEL Fare for ulykker på grunn av begrenset bremse‐
effekt

Bremseeffekten kan være begrenset på grunn av nedslitt brem‐
sebelegg.
# Kjør forsiktig videre.
# Få bremsesystemet umiddelbart kontrollert ved et god‐

kjent verksted.

# Oppsøk et godkjent verksted.

J
Kontroller bremsevæske-
nivået

* Det er for lite bremsevæske i bremsevæsketanken.

& ADVARSEL Fare for ulykker hvis bremsevæskenivået er for
lavt

Hvis bremsevæskenivået er for lavt, kan bremseseffekten og
dermed også bremseegenskapene påvirkes.
# Stans umiddelbart, men ta hensyn til trafikksituasjonen.

Ikke kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.
# Ikke etterfyll bremsevæske.

# Stopp straks trafikksikkert. Ikke kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.
# Ikke etterfyll bremsevæske.

Bremsen for varm Kjør 
forsiktig videre

* Dersom allhjulstrekk er koblet inn, kan bremsesystemet bli for varmt
ved ekstrem kjøring i terrenget.
# Gi mindre gass eller stopp og la bremsesystemet kjøle seg av.

Aktiv bremseassistent 
Begrenset funksjonalitet 
se instruksjonsboken

* Aktive bremseassistent er forstyrret.
# Oppsøk et godkjent verksted.

Aktiv bremseassistent 
For tiden begrenset funk-
sjonalitet se instruk-
sjonsboken

* Aktive bremseassistent er midlertidig ikke tilgjengelig.

Omgivelsesbetingelsene ligger utenfor systemgrensene
(→ Side 140).
# Kjør videre.

Når omgivelsesbetingelsene samsvarer med systemgrensene
igjen, er systemet tilgjengelig igjen.

# Dersom displaymeldingen ikke slukkes, stopp trafikksikkert og
start motoren på nytt.
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Skitne radarsensorer se 
instruksjonsboken

* Radarsensorikken er forstyrret. Mulige årsaker:

R Smuss på sensorene
R Kraftig nedbør
R Lange kjøringer på landet uten flytende trafikk, f.eks. i en ørken

Kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret eller midlerti‐
dig ikke tilgjengelige.

Når årsaken ikke lenger foreligger, er kjøre- og kjøresikkerhetssyste‐
mene tilgjengelige igjen.

Dersom displaymeldingen ikke slukkes:
# Stopp på en trafikksikker måte.
# Rengjør alle sensorene (→ Side 214).
# Start motoren på nytt.

SOS NOT READY * Mercedes-Benz nødanropsystem er ikke tilgjengelig.

Mulige årsaker til dette er:

R Tenningen er slått av.
R Mercedes-Benz nødanropsystem er forstyrret.

# Slå på tenningen.
Hvis ingen nødanrop er tilgjengelig, vises tilsvarende melding i
multifunksjonsdisplayet i kombiinstrumentet.

# Oppsøk et godkjent verksted.

% Du kan få informasjon om lokal tilgjengelighet av Mercedes-
Benz nødanropsystem under: http://www.mercedes-
benz.com/connect_ecall

T
!
÷
uten funksjon se instruk-
sjonsboken

* EBD, ABS og ESP® er forstyrret.

Også andre kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret.

& ADVARSEL Fare for skrens ved feil på EBD, ABS og ESP®

Dersom EBD, ABS og ESP® er defekt, kan hjulene blokkeres
under bremsing uten at ESP® stabiliserer bilen.

Bilens styreegenskaper og bremseegenskaper påvirkes sterkt.
Bremselengden kan derfor forlenges ved nødbremsing. I tillegg
er flere kjøresikkerhetssystemer utkoblet.
# Kjør forsiktig videre.
# Få bremsesystemet umiddelbart kontrollert ved et god‐

kjent verksted.

# Kjør forsiktig videre.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.
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÷
uten funksjon se instruk-
sjonsboken

* ESP® er forstyrret.

Også andre kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret.

Bremsesystemet vil likevel fungere normalt. Bremsedistansen kan
bli lenger i ved nødbremsing.

& ADVARSEL Fare for skrens på grunn av feil på ESP®

Hvis ESP® er defekt, foretar ESP® ingen stabilisering av bilen. I
tillegg er flere kjøresikkerhetssystemer utkoblet.
# Kjør forsiktig videre.
# Få ESP® kontrollert ved et godkjent verksted.

# Kjør forsiktig videre.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.

÷
for tiden ikke tilgjengelig 
se instruksjonsboken

* ESP® er midlertidig ikke tilgjengelig.

Også andre kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret.

& ADVARSEL Fare for skrens på grunn av feil på ESP®

Hvis ESP® er defekt, foretar ESP® ingen stabilisering av bilen. I
tillegg er flere kjøresikkerhetssystemer utkoblet.
# Kjør forsiktig videre.
# Få ESP® kontrollert ved et godkjent verksted.

# Kjør forsiktig gjennom noen svake svinger raskere enn 30 km/t.
# Dersom displaymeldingen ikke slukker, oppsøk snarest et kvalifi‐

sert fagverksted. Kjør da forsiktig.

!
÷
for tiden ikke tilgjengelig 
se instruksjonsboken

* ABS og ESP® er midlertidig ikke tilgjengelig.

Også andre kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan midlertidig være
utilgjengelige.

& ADVARSEL Fare for skrens ved feil på ABS og ESP®

Hvis ABS og ESP® er defekt, kan hjulene blokkeres under brem‐
sing, og ESP® foretar ingen stabilisering av bilen.

Det kan føre til at bilens styre- og bremseegenskaper endres
kraftig. Bremselengden kan derfor forlenges ved nødbremsing. I
tillegg er flere kjøresikkerhetssystemer utkoblet.
# Kjør forsiktig videre.
# Få straks et godkjent verksted til å kontrollere ABS og

ESP®.

# Kjør forsiktig gjennom noen svake svinger raskere enn 30 km/t
fahren.

# Dersom displaymeldingen ikke slukker, oppsøk snarest et kvalifi‐
sert fagverksted. Kjør da forsiktig.
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!
÷
uten funksjon se instruk-
sjonsboken

* ABS og ESP® er forstyrret.

Også andre kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret.

Bremsesystemet vil likevel fungere normalt. Bremsedistansen kan
bli lenger i ved nødbremsing.

& ADVARSEL Fare for skrens ved feil på ABS og ESP®

Hvis ABS og ESP® er defekt, kan hjulene blokkeres under brem‐
sing, og ESP® foretar ingen stabilisering av bilen.

Det kan føre til at bilens styre- og bremseegenskaper endres
kraftig. Bremselengden kan derfor forlenges ved nødbremsing. I
tillegg er flere kjøresikkerhetssystemer utkoblet.
# Kjør forsiktig videre.
# Få straks et godkjent verksted til å kontrollere ABS og

ESP®.

# Kjør forsiktig videre.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.

Kjøresystemer

Displaymeldinger Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

ð
Maksimal hastighet over-
skredet

* Du har overskredet den maksimalt tillatte hastigheten (kun for visse
land).
# Kjør saktere.

Hastighetsbegrensning 
(vinterdekk) XXX km/h

* Du har nådd lagret maksimal hastighet for vinterdekk. Det er ikke
mulig å overskride denne hastigheten.

È - - - 

km/h

* Fartsbegrenseren (limiter) kan ikke slås på, da ikke alle innkoblings‐
betingelsene er oppfylte.
# Pass på innkoblingsbetingelsene for fartsbegrenseren (limiter)

(→ Side 143).

Fartsbegrenser uten 
funksjon

* Limiter er forstyrret.
# Oppsøk et godkjent verksted.

Fartsbegrenser passiv * Dersom du trykker gasspedalen ned forbi trykkpunktet (kick-down),
blir fartsbegrenseren satt til passiv (→ Side 143).

È
Innstilt hastighet på 
fartsbegrenseren (Limi-
ter) er overskredet

* Med variabel fartsbegrenser (Limiter) er innstilt hastighet overskre‐
det med mer enn 3 km/t.

TEMPOMAT og fartsbe-
grenser uten funksjon

* TEMPOMAT og limiter er forstyrret.
# Oppsøk et godkjent verksted.
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TEMPOMAT uten funk-
sjon

* TEMPOMAT er forstyrret.
# Oppsøk et godkjent verksted.

¯
Av

* TEMPOMAT ble koblet ut.

Dersom det også høres en varseltone, har TEMPOMAT slått seg av
automatisk (→ Side 142).

¯ - - -

km/h

* TEMPOMAT kan ikke slås på, da ikke alle innkoblingsbetingelsene er
oppfylte.
# Følg innkoblingsbetingelsene for TEMPOMAT (→ Side 143).

Aktiv avst.holder 
DISTRONIC uten funk-
sjon

* Aktiv avstandsassistent DISTRONIC er forstyrret.

Også andre kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret.
# Oppsøk et godkjent verksted.

Akt. avstandsassistent 
for tiden ikke tilgjengelig 
Se instruksjonsboken

* Aktive avstandsassistent DISTRONIC er midlertidig ikke tilgjengelig.

Omgivelsesbetingelsene ligger utenfor systemgrensene
(→ Side 145).
# Kjør videre.

Når omgivelsesbetingelsene samsvarer med systemgrensene
igjen, er systemet tilgjengelig igjen.

For tiden ikke tilgjenge-
lig Skittent multi-
funksj.kamera

* Kamerasikten er redusert. Mulige årsaker:

R Smuss på frontruten i kameraets synsfelt
R Kraftig nedbør eller tåke

Kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret eller midlerti‐
dig ikke tilgjengelige.

Når årsaken ikke lenger foreligger, er kjøre- og kjøresikkerhetssyste‐
mene tilgjengelige igjen.

Dersom displaymeldingen ikke slukkes:
# Stopp på en trafikksikker måte.
# Rengjør frontruten.
# Oppsøk eventulet et godkjent verksted.
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For tiden ikke tilgjenge-
lig Skitne radarsensorer

* Radarsensorikken er forstyrret. Mulige årsaker:

R Smuss på sensorene
R Kraftig nedbør
R Lange kjøringer på landet uten flytende trafikk, f.eks. i en ørken

Følgende systemer kan være berørt:

R Aktiv avstandsassistent DISTRONIC
R Blindsoneassistent
R Aktiv bremseassistent

Kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret eller midlerti‐
dig ikke tilgjengelige.

Når årsaken ikke lenger foreligger, er kjøre- og kjøresikkerhetssyste‐
mene tilgjengelige igjen.

Dersom displaymeldingen ikke slukkes:
# Stopp på en trafikksikker måte.
# Rengjør alle sensorene (→ Side 214).
# Start motoren på nytt.
# Oppsøk eventulet et godkjent verksted.

Aktiv avstandsassistent 
tilgjengelig igjen

* Aktiv avstandassistent DISTRONIC er funksjonsklar igjen og kan slås
på (→ Side 146).

ë
Av

* HOLD-funksjonen er utkoblet, da bilen sklir eller en innkoblingsbe‐
tingelse ikke er oppfylt.
# Slå på igjen HOLD-funksjonen senere eller kontroller innko‐

blingsbetingelsene for HOLD-funksjonen (→ Side 147).

Trafikkskiltassistenten 
fungerer ikke

* Trafikkskiltassistenten er forstyrret.
# Oppsøk et godkjent verksted.

Trafikkskiltassistent 
Redusert kamerasikt se 
instruksjonsboken

* Kamerasikten er redusert. Mulige årsaker:

R Smuss på frontruten i kameraets synsfelt
R Kraftig nedbør eller tåke

Kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret eller midlerti‐
dig ikke tilgjengelige.

Når årsaken ikke lenger foreligger, er kjøre- og kjøresikkerhetssyste‐
mene tilgjengelige igjen.

Dersom displaymeldingen ikke slukkes:
# Stopp på en trafikksikker måte.
# Rengjør frontruten.

Trafikkskiltassistenten 
for tiden ikke tilgjengelig 
se instruksjonsboken

* Trafikkskiltassistenten er midlertidig ikke tilgjengelig (→ Side 154).
# Kjør videre.

Når årsaken ikke lenger foreligger, er systemet tilgjengelig igjen.

Blindsoneassistent uten 
funksjon

* Blindsoneassistenten er forstyrret (→ Side 155).
# Oppsøk et godkjent verksted.
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Totwinkel-Assistent 
Anhänger nicht über-
wacht

* Når du oppretter elektrisk rilkobling til tilhengeren, forblir blindso‐
neassistenten være tilgjengelig, men området ved tilhengeren blir
ikke overvåket. Funksjonen av blindsoneassistenten kan derved
være redusert (→ Side 155).
# Trykk på touch-control venstre og bekreft displaymeldingen.

Blindsoneassistent ikke 
tilgjengelig se instruk-
sjonsboken

* Blindsoneassistenten er midlertidig ikke tilgjengelig (→ Side 155).

Systemgrensene er nådd(→ Side 155).
# Kjør videre.

Når årsaken ikke lenger foreligger, er systemet tilgjengelig igjen.

eller
# Dersom displaymeldingen ikke slukkes, stopp trafikksikkert og

start motoren på nytt.
# Rengjør bakre støtfanger ved behov. Dersom støtfangeren er

svært skitten kan sensorene i støtfangeren være forstyrret.

Aktiv kjørefeltassistent 
Redusert kamerasikt se 
instruksjonsboken

* Kamerasikten er redusert (→ Side 158).

Mulige årsaker:

R Smuss på frontruten i kameraets synsfelt
R Kraftig nedbør eller tåke

Kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret eller midlerti‐
dig ikke tilgjengelige.

Når årsaken ikke lenger foreligger, er kjøre- og kjøresikkerhetssyste‐
mene tilgjengelige igjen.

Dersom displaymeldingen ikke slukkes:
# Stopp på en trafikksikker måte.
# Rengjør frontruten.

Aktiv kjørefeltassistent 
fungerer ikke

* Aktive kjørefeltassistent er forstyrret (→ Side 158).
# Oppsøk et godkjent verksted.

Aktiv kjørefeltassistent 
for tiden ikke tilgjengelig 
se instruksjonsboken

* Aktiv kjørefeltassistent er midlertidig ikke tilgjengelig (→ Side 158).

Omgivelsesbetingelsene ligger utenfor systemgrensene
(→ Side 158).
# Kjør videre.

Når omgivelsesbetingelsene samsvarer med systemgrensene
igjen, er systemet tilgjengelig igjen.

Dersom displaymeldingen ikke slukkes:
# Stopp på en trafikksikker måte.
# Rengjør frontruten.

À
Attention Assist uten 
funksjon

* ATTENTION ASSIST er forstyrret.
# Oppsøk et godkjent verksted.
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À
Attention Assist: Pause!

* ATTENTION ASSIST har registrert tretthet eller tiltagende uoppmerk‐
somhet hos føreren (→ Side 153).
# Ta en pause om du har behov for det.

Motor

Displaymeldinger Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

?
 

* Viftemotoren er defekt.
# Kjør videre uten høy motorbelastning til neste kvalifiserte fag‐

verksted. Pass da på at kjølevæsketemperaturen holder seg
under 120 °C.

æ
Drivstoffreserv.

* Drivstoffnivået har nådd reserveområdet.
# Fyll tanken.

¸
Skift ut luftfilteret

* Biler med dieselmotor: Luftfilteret på motoren er tilsmusset og må
erstattes.
# Oppsøk et godkjent verksted.

!
Rengjør drivstoffilteret

* Den oppsamlede mengden av vann i vannseparatoren har nådd
maksimalt nivå.
# Tøm vannseparatoren for vann (→ Side 211).

5
Ikke mulig å måle moto-
roljenivået

* Den elektriske forbindelsen til oljenivåsensoren er avbrutt eller olje‐
nivåsensoren er defekt.

Nivået av motorolje har sunket til minimumsnivå.
# Oppsøk et godkjent verksted.

4
Motoroljetrykk Stopp 
Slå av motoren

* Displaymelding kun ved visse motorvarianter:

Motoroljetrykket er for lavt.

* MERKNAD Kjøring med for lavt motoroljetrykk kan forår‐
sake skader på motoren

# Unngå kjøring med for lavt motoroljetrykk.

# Stopp straks trafikksikkert. Ikke kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.
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4
Ved tankstopp etterfyll 1 
liter motorolje

* Displaymelding kun ved visse motorvarianter:

Nivået av motorolje har sunket til minimumsnivå.

* MERK Kjøring med for lite motorolje kan forårsake skader
på motoren

# Unngå lange kjøreturer med for lite motorolje.

# Kontroller nivået av motorolje ved neste bensinstasjon.

Etterfyll motorolje (→ Side 208).

Anvisninger om motorolje (→ Side 272).

4
Reduser motoroljenivå

* Displaymelding kun ved visse motorvarianter:

Motoroljenivået er for høyt.

* MERK Kjøring med for mye motorolje kan forårsake skader
på motoren

# Unngå lange kjøreturer med for mye motorolje.

# Oppsøk snarest et kvalifisert fagverksted og få sugd ut motor‐
olje.

4
Motoroljenivå Stopp Slå 
av motor

* Displaymelding kun ved visse motorvarianter:

Motoroljenivået er for lavt.

* MERK Kjøring med for lite motorolje kan forårsake skader
på motoren

# Unngå lange kjøreturer med for lite motorolje.

# Stopp straks trafikksikkert. Ikke kjør videre!
# Stans motoren.
# Kontroller motoroljenivået.

Etterfyll motorolje (→ Side 208).

Anvisninger om motorolje (→ Side 272).

4
Ved tankstopp kontroller 
motoroljenivået

* Nivået av motorolje har sunket til minimumsnivå.

* MERK Kjøring med for lite motorolje kan forårsake skader
på motoren

# Unngå lange kjøreturer med for lite motorolje.

# Kontroller nivået av motorolje på neste bensinstasjon.

Etterfyll motorolje (→ Side 208).

Anvisninger om motorolje (→ Side 272).

#
Stopp bilen La motoren 
gå

* Batteriet har for lav batteriladetilstand.
# Stopp straks trafikksikkert. Ikke kjør videre!
# La motoren gå.
# Kjør først videre når displaymeldingen har sluknet.
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#
Stopp se instruksjonsbo-
ken

* Batteriet lades ikke lenger og har nådd en lav batteriladestatus.

* Merknad Det kan oppstå motorskader hvis du kjører videre

# Ikke kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

# Stopp straks trafikksikkert. Ikke kjør videre!
# Stans motoren.
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

#
Start motoren se instruk-
sjonsboken

* Motoren er av og batteriladetilstanden er for lav.
# Slå av unødvendige elektriske forbruksartikler.
# La motoren gå noen minutter eller kjør en lang tur.

Batteriet lades opp.

#
se instruksjonsboken

* Batteriet lades ikke lenger.

* Merknad Det kan oppstå motorskader hvis du kjører videre

# Ikke kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

# Parker straks trafikksikkert og stopp motoren.
# Ta kontakt med et godkjent verksted.
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?
Kjølevæske Stopp Motor 
av

* Kjølevæsken er for varm.
# Parker straks trafikksikkert og stopp motoren.

& ADVARSEL Fare for forbrenning ved åpning av panseret

Hvis du åpner panseret ved overopphetet motor eller brann i
motorrommet, kan du komme i kontakt med varme gasser eller
andre driftsmidler som lekker ut.
# La den overopphetede motoren avkjøles før du åpner pan‐

seret.
# Ved brann i motorrommet må du la panseret være lukket

og ta kontakt med brannvesenet.

& ADVARSEL Fare for brannskader på grunn av varm kjølevæ‐
ske

Motorens kjølesystem står under trykk, spesielt når motoren er
varm. Når du åpner skrulokket, kan du brenne deg på den varme
kjølevæsken.
# La motoren avkjøle før du åpner skrulokket.
# Benytt vernehansker og vernebriller når det skal åpnes.
# Slipp ut trykket ved å åpne skrulokket sakte.

# Vent til motoren er avkjølt.
# Forsikre deg om at lufttilførselen til motorens radiator ikke er

blokkert.
# Kjør videre uten høy motorbelastning til neste kvalifiserte fag‐

verksted. Pass da på at kjølevæsketemperaturen holder seg
under 120 °C.

Etterfyll kjølevæske se 
instruksjonsboken

* Kjølevæskenivået er for lavt.

& ADVARSEL Fare for brannskader på grunn av varm kjølevæ‐
ske

Motorens kjølesystem står under trykk, spesielt når motoren er
varm. Når du åpner skrulokket, kan du brenne deg på den varme
kjølevæsken.
# La motoren avkjøle før du åpner skrulokket.
# Benytt vernehansker og vernebriller når det skal åpnes.
# Slipp ut trykket ved å åpne skrulokket sakte.

* MERK For lite kjølevæske kan forårsake skader på motoren

# Unngå lange kjøreturer med for lite kjølevæske.

# Etterfyll kjølevæske (→ Side 209).
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Regenering ikke mulig * Ikke alle betingelser for regenerering av dieselpartikkelfilteret er
oppfylte (→ Side 114).
# Kjør videre som normalt helt til alle betingelsene for regenere‐

ring av dieselpartikkelfilteret er oppfylt.

Belastningstilstand av dieselpartikkelfilteret er over 50% og meldin‐
gen vises fortsatt i kombiinstrumentet.
# Oppsøk et kvalifisert fagverksted.

AdBlue® (bil med personbiltillatelse)

Displaymeldinger Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

Ø
Etterfyll AdBlue Se 
instruksjonsboken

* Nivået av AdBlue® er sunket under reservemarkeringen.
# Etterfyll straks minst 8 l AdBlue®(→ Side 129).

Ø
Etterfyll AdBlue Ytelse 
redusert etter XXX km 
Se instruksjonsboken

* Lavt AdBlue®-nivå fører til reduksjon av hastigheten etter den viste
gjenværende veistrekningen.
# Etterfyll straks minst 8 l AdBlue®(→ Side 129).

Ø
Etterfyll AdBlue Ytelse 
redusert: 20 km/h Ingen 
start etter XXX km

* Lavt AdBlue®-nivå fører til begrensning av hastigheten til maksimalt
20 km/t.

Etter den viste gjenværende veistrekningen vil du ikke kunne starte
motoren igjen.
# Etterfyll straks minst 8 l AdBlue®(→ Side 129).

Ø
Etterfyll AdBlue Ingen 
start etter XXXkm

* AdBlue®-forrådet er kun nok til den viste veistrekningen.
# Etterfyll straks minst 8 l AdBlue®(→ Side 129).

% Meldingen slukkes etter omtrent ett minutts kjøring med over
15 km/t.

Ø
Etterfyll AdBlue Umulig å 
starte

* Forrådet av AdBlue® er tomt. Du kan ikke starte motoren igjen.
# Etterfyll straks minst 8 l AdBlue®(→ Side 129).
# Slå på tenningen.

Du kan starte motoren etter omtrent ett minutt.

¯
Systemfeil Ingen start 
etter XXX km

* AdBlue®-systemet er forstyrret. Etter den viste gjenværende vei‐
strekningen vil du ikke kunne starte motoren igjen.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.
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¯
AdBlue systemfeil Se 
instruksjonsboken

* AdBlue®-systemet er forstyrret.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.

Ikke mulig å måle påfyl-
lingsnivået

* Ved en feil i AdBlue®-systemet vises intet tanknivå i servicemenyen.
Anvisningen om en AdBlue®-systemfeil gjøres med aktuelel varsle‐
meldinger.
# Oppsøk et godkjent verksted.

¯
AdBlue systemfeil Ytelse 
redusert etter XXX km 
Se instruksjonsboken

* AdBlue®-systemet er forstyrret. Systemfeilen fører til begrensning av
hastigheten etter den viste gjenværende veistrekningen.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.

¯
AdBlue systemfeil Redu-
sert ytelse: 20 km/h 
Ingen start etter XXX km

* AdBlue®-systemet er forstyrret. Systemfeilen fører til en begrens‐
ning av hastigheten til maksimalt 20 km/t. Etter den viste veistrek‐
ningen vil du ikke kunne starte motoren igjen.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.

¯
AdBlue Systemfeil Ikke 
mulig å starte

* AdBlue®-systemet er forstyrret. Du kan ikke starte motoren igjen.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.

AdBlue® (bil med lastebiltillatelse)
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Ø
Etterfyll AdBlue Se 
instruksjonsboken

* Nivået av AdBlue® er sunket under reservemarkeringen.
# Etterfyll straks minst 8 l AdBlue®(→ Side 129).

Ø
Etterfyll AdBlue Ytelse 
redusert

* Nivået av AdBlue® er sunket under reservemarkeringen. Effekten er
begrenset til 75 prosent av motormomentet.
# Etterfyll straks minst 8 l AdBlue®(→ Side 129).
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Ø
Etterfyll AdBlue Etter 
omstart ytelse redusert: 
20km/h

* Det lave AdBlue®-nivået fører ved neste start av motoren til en
begrensning av hastigheten til maksimalt 20 km/t.
# Etterfyll straks minst 8 l AdBlue®(→ Side 129).

Ø
Etterfyll AdBlue Ytelse 
redusert: 20 km/h

* Det forbrukte AdBlue®-forrådet fører til reduksjon av hastigheten til
maksimalt 20 km/t.
# Etterfyll straks minst 8 l AdBlue®(→ Side 129).
# Slå på tenningen.

¯
AdBlue systemfeil Se 
instruksjonsboken

* AdBlue®-systemet er forstyrret.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.

¯
AdBlue syst.feil Ytelse 
redusert

* AdBlue®-systemet er forstyrret. Effekten er begrenset til 75 % av
motormomentet.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.

¯
AdBlue syst.feil Etter 
omstart ytelse redusert: 
XXX km/h

* AdBlue®-systemet er forstyrret. Systemfeilen fører ved neste start
av motoren til begrening av hastigheten til maksimalt 20 km/t.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.

¯
AdBlue syst.feil Ytelse 
redusert: 20 km/h

* AdBlue®-systemet er forstyrret. Systemfeilen fører til reduksjon av
hastigheten til maksimalt 20 km/t.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.

Dekk
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Dekktrykkontroll uten 
funksjon Dekktrykksen-
sorer mangler

* De monterte hjulene har ikke egnede dekktrykksensorer. Dekktryk‐
kontrollen er slått av.
# Monter hjul med egnede dekktrykksensorer.

h
Dekksensor mangler

* Signalet fra dekktrykksensoren mangler for ett eller flere dekk. Det
vises ingen trykkverdi for de berørte dekkene.
# De defekte dekktrykksensorene må skiftes på et kvalifisert fag‐

verksted.
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Dekktrykkontrollen ikke 
tilgjengelig for tiden

* En sterk radiokilde forstyrrer signalene. Da vil ingen signaler fra
dekktrykksensorene mottas. Dekktrykkontrollen er midlertidig ikke
tilgjengelig.
# Kjør videre.

Så snart årsaken er fjernet, vil dekktrykkontrollen slå seg på
automatisk.

h
OBS! Defekte dekk

* Dekktrykket synker plutselig på ett eller flere dekk. Hjulposisjonen
vises.

& ADVARSEL Ulykkesfare ved kjøring med lite luft i dekkene

Kjøring med dekk med lavt dekktrykk innebærer følgende farer:

R Dekkene kan bli overopphetet, og det kan oppstå brann.
R Kjøreegenskapene og styre‑ og bremseegenskapene kan

endres kraftig.

Du kan miste kontrollen over bilen.
# Kjør aldri med flatt dekk.
# Ta hensyn til informasjonen om punktering.

Anvisninger ved punktering (→ Side 219).
# Stopp bilen trafikksikkert.
# Kontroller dekkene.

h
Kontroller dekkene

* På ett eller flere dekk er dekktrykket sunket kraftig. Hjulposisjonen
vises.

& ADVARSEL Ulykkesfare ved for lavt dekktrykk

Dekk med for lavt trykk fører til følgende farer:

R Dekkene kan punktere, spesielt ved økende belastning og
hastighet.
R Dekkene kan slites mye og/eller ujevnt, noe som påvirker

veigrepet sterkt.
R Kjøreegenskapene og styre‑ og bremseegenskapene kan

endres kraftig.

Du kan miste kontrollen over bilen.
# Overhold anbefalte dekktrykk.
# Tilpass dekktrykket ved behov.

# Stopp bilen trafikksikkert.
# Kontroller dekktrykk (→ Side 237) og dekkene.

h
Korriger dekktrykket

* På minst ett dekk er dekktrykket for lavt eller dekktrykk på de
enkelte hjulene avviker for mye fra hverandre.
# Kontroller dekktrykket og eventuelt etterfylk luft.
# Ved korrekt innstilt dekktrykk, start dekktrykkontrollen på nytt

(→ Side 249).

Dekktrykkontroll funge-
rer ikke

* Dekktrykkontrollen er forstyrret.
# Oppsøk et godkjent verksted.
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Dekktrykk Kontroller 
dekk

* Varslingen av dekktrykktap har registrert et kraftig trykktap.

& ADVARSEL Ulykkesfare ved for lavt dekktrykk

Dekk med for lavt trykk fører til følgende farer:

R Dekkene kan punktere, spesielt ved økende belastning og
hastighet.
R Dekkene kan slites mye og/eller ujevnt, noe som påvirker

veigrepet sterkt.
R Kjøreegenskapene og styre‑ og bremseegenskapene kan

endres kraftig.

Du kan miste kontrollen over bilen.
# Overhold anbefalte dekktrykk.
# Tilpass dekktrykket ved behov.

# Stopp bilen trafikksikkert.
# Kontroller dekktrykk (→ Side 237) og dekkene.
# Ved korrekt innstilt dekktrykk, start varsling av dekktrykktap på

nytt .

Nøkkel
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Â
Legg nøkkelen i det mer-
kede oppbevaringsrom-
met se instruksjonsbo-
ken

* Gjenkjenning av nøkkelen er forstyrret.
# Endre posisjon an nøkkelen i bilen.
# Starte bilen med nøkkelen i holderen (→ Side 105).

Â
Nøkkelen ikke gjenkjent 
(rød displaymelding)

* Nøkkelen ble ikke registrert og er eventuelt ikke lenger i bilen.

Nøkkelen er ikke lenger i bilen og du stopper motoren:

R Du kan ikke starte motoren igjen.
R Du kan ikke bruke sentrallåsen på bilen.

# Forsikre deg om at nøkkelen er i bilen.

Dersom gjenkjenning av nøkkelen er forstyrret på grunn av en kraf‐
tig radiokilde:
# Stopp straks trafikksikkert.
# Legg nøkkelen i startholderen for start med nøkkel

(→ Side 105).

Â
Nøkkelen ikke gjenkjent 
(hvit displaymelding)

* For øyeblikket blir ikke nøkkelen gjenkjent.
# Endre posisjon an nøkkelen i bilen.
# Dersom nøkkelen fortsatt ikke blir gjenkjent, start motoren med

nøkkelen i holderen (→ Side 105).
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Â
Skift nøkkelbatteriet

* Batteriet i nøkkelen er tomt.
# Bytt batteriet (→ Side 39).

Â
Skift ut nøkkelen

* Nøkkelen må byttes ut.
# Oppsøk et godkjent verksted.

Bil
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¥
Etterfyll spylervæske

* Spylervæskenivået i spylervæsketanken er sunket til under mini‐
mum.
# Etterfyll spylervæske (→ Side 210).

 

* Minst en dør er åpen.
# Lukk alle dørene.

 

* Motorpanseret er åpent.

Stopp straks bilen på en trafikksikker måte.

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis panseret ikke er låst under kjø‐
ring

Hvis panseret ikke er låst, kan det åpne seg under kjøring og
sperre for sikten.
# Lås aldri opp panseret mens du kjører.
# Kontroller alltid at panseret er låst før du kjører.

# Stopp straks bilen på en trafikksikker måte.
# Lukk motorpanseret.

&
uten funksjon se instruk-
sjonsboken

* Parkeringsvarmeren er midlertidig forstyrret.
# Når bilen står vannrett og motoren er avkjølt: Forsøk fire ganger

med flere minutter mellomrom å slå på parkeringsvarmeren.
# Dersom parkeringsvarmeren ikke slår seg på: Oppsøk et kvalifi‐

sert fagverksted.

&
uten funksjon Fyll driv-
stoff

* Det er for lite drivstoff i drivstofftanken. Parkeringsvarmeren kan
ikke slås på.
# Tank opp bilen.

Displaymeldinger og varsel-/kontrollamper 297



Displaymeldinger Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

&
uten funksjon Svakt bat-
teri

* Spenningen på bilens elektriske system er for lav.

Parkeringsvarmeren har slått seg av.
# Kjør en lang tur for å få ladet opp igjen batteriet tilstrekkelig.

_
Drei på rattet før start

* Biler med manuell girkasse: Den elektriske rattlåsen kunne ikke
låse opp rattet.
# Slå av tenningen.
# For å løsne strammingen, drei rattet litt til venstre og høyre.
# Slå på igjen tenningen.

Ð
Feil på styringen se 
instruksjonsboken

* Biler med manuell girkasse: Den elektriske rattlåsen er defekt.
Rattet kan blokkeres ved hjelp av den elektriske rattlåsen.

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis styreegenskapene er begrenset

Hvis styringen ikke lenger fungerer korrekt, er bilens driftssik‐
kerhet i fare.
# Stans umiddelbart, men ta hensyn til trafikksituasjonen.

Ikke kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

# Stopp straks trafikksikkert. Ikke kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

Ð
Feil på styringen Tungt å 
styre Se instruksjonsbo-
ken

* Servostyringen er forstyrret.

& ADVARSEL Ulykkesfare pga. endrede styreegenskaper

Hvis servostøtten for styringen svikter helt eller delvis, må du
bruke mer krefter for å styre.
# Hvis du kan styre trygt, kan du kjøre forsiktig videre.
# Oppsøk eller ta kontakt med et godkjent verksted straks.

# Kjør forsiktig videre dersom trygg styring er mulig.
# Oppsøk eller kontakt straks et kvalifisert fagverksted.

Ð
Feil på styringen Stopp 
straks Se instruksjonsbo-
ken

* Styringen er forstyrret. Styreevnene er sterkt redusert.

& ADVARSEL Ulykkesfare hvis styreegenskapene er begrenset

Hvis styringen ikke lenger fungerer korrekt, er bilens driftssik‐
kerhet i fare.
# Stans umiddelbart, men ta hensyn til trafikksituasjonen.

Ikke kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

# Stopp straks trafikksikkert. Ikke kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

Start: Kjøretrinn P eller N * Du har forsøkt å starte motoren med giret i stilling h eller k.
# Sett giret i stilling j eller i.
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For å legge inn kjøre-
trinn R må du først trå 
inn bremsen

* Du har forsøkt å gire fra stilling h eller i til girstilling k .
# Trykk på bremsepedalen.
# Sett giret i stilling k.

Klimaanlegg Feil Se 
instruksjonsboken

* Klimaanlegget har forbigående begrenset funksjon. Luftmengde og
tilførsel av frisk luft reguleres automatisk.
# Få klimaanlegget kontrollert på et kvalifisert fagverksted.

Reservebatteri Feil * Nødbatteriet for girkassen blir ikke ladet mer.
# Oppsøk et godkjent verksted.
# Frem ti det, pass på å alltid sette girkassen manuelt i stilling j

før motoren stoppes.
# Sett på parkeringsbremsen før du forlater bilen.

Ikke mulig å rygge Opp-
søk verksted

* Girkassen er forstyrret. Du kan ikke lenger velge reversgir.
# Oppsøk et godkjent verksted.

Girkassefeil Stopp * Girkassen er forstyrret. Giret kobler seg automatisk til stilling i.
# Stopp straks trafikksikkert.
# Sett giret i stilling j.
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

d
Bilen er kjøreklar Slå av 
tenningen før du går ut 
av bilen

* Du er i ferd med å forlate bilen i kjøreklar tilstand.
# Når du forlater bilen, slå av tenningen og ta med deg nøkkelen.
# Dersom du ikke forlater bilen, slå av elektriske forbruksenheter

som for eksempel setevarmen. Ellers kan 12‑volt‑batteriet lades
ut og bilen kan da bare startes ved hjelp av et eksternt batteri
(starthjelp).

Oppsøk verksted uten å 
skifte gir

* Girkassen er forstyrret. Det kan ikke lenger skiftes girstilling.
# Dersom giret er i stilling h, oppsøk et kvalifisert fagverksted

uten å skifte gir.
# Ved alle andre girstillinger må bilen parkeres trafikksikkert.
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

Kjøretrinn P bare når 
bilen står stille

* Girkassen kan nå kun settes i stilling j når bilen står stille.

Permanent N aktivert 
Rullefare

* Når bilen ruller eller kjører, settes giret i stilling i.
# For å stoppe, trykk inn bremsepedalen og sett giret i stilling j

når bilen har stoppet.
# For å kjøre videre, sett giret til stilling h eller k.

Rullefare Åpen førerdør 
og girkassen ikke i P

* Førerdøren er ikke ordentlig lukket og giret er i stilling k, i eller
h.
# Sett giret i stilling j når bilen parkeres.

Trå inn bremsen og start 
motoren for å gå ut av 
kjøretrinn P eller N

* Biler med forhjulstrekk: Du har forsøkt å gire fra stilling j eller
i til et annet gir.
# Trykk på bremsepedalen.
# Start motoren.
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Trå inn bremsen for å gå 
ut av kjøretrinn P

* Du har forsøkt å koble fra stilling j til et annet girtrinn.
# Trykk på bremsepedalen.

Stedsregistrering er akti-
vert. For detaljer, se 
håndboken eller tilhø-
rende mobil-app. 

* Bilen har aktiverte tjenester fra Mercedes PRO.

Under visse forhold er lokalisering av bilen mulig innen rammen av
Mercedes PRO connect.
# Kontroller status av den aktiverte tjenesten på http://

mercedes.pro.
# Spør bileieren om detaljer.

Stigtrinn ikke kjørt ut Se 
instruksjonsbokeneller 
Stigtrinn ikke kjørt ut Feil

* Elektrisk stigtrinn er ikke kjørt ut eller bare delvis kjørt ut.
# Pass på tilstrekkelig fri plass for det elektriske stigtrinnet.
# Åpne eller lukke skyvedøren på nytt.
# Dersom det elektriske stigtrinnet en gang til ikke kjører helt ut,

skyv inn stigtrinnet for hånd (nødopplåsing) (→ Side 49).
# Gjør passasjerene oppmerksom på det manglende stigtrinnet for

de stiger ut.

Stigtrinn ikke kjørt inn 
Se instruksjonsbo-
keneller Stigtrinn ikke 
kjørt inn Feil

* Det elektriske stigtrinnet er ikke kjørt inn eller kun delvis kjørt inn.
# Pass på tilstrekkelig fri plass for det elektriske stigtrinnet.
# Åpne eller lukke skyvedøren på nytt.
# Dersom det elektriske stigtrinnet en gang til ikke kjører helt inn,

skyv inn stigtrinnet for hånd (nødopplåsing) (→ Side 49).

Lys

Displaymeldinger Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

Adaptiv fjernlysassistent 
Redusert kamerasikt se 
instruksjonsboken

* Kamerasikten er redusert. Mulige årsaker:

R Smuss på frontruten i kameraets synsfelt
R kraftig nedbør eller tåke

Kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret eller midlerti‐
dig ikke tilgjengelige.

Når årsaken ikke lenger foreligger, er kjøre- og kjøresikkerhetssyste‐
mene tilgjengelige igjen.

Dersom displaymeldingen ikke slukkes:
# Stopp på en trafikksikker måte.
# Rengjør frontruten.

Adaptiv fjernlysassistent 
ikke tilgjengelig se 
instruksjonsboken

* Adaptiv fjernlysassistent er midlertidig ikke tilgjengelig.

Systemgrensene er nådd.
# Kjør videre.

Når årsaken ikke lenger foreligger, er systemet tilgjengelig igjen.
Displaymeldingen Adaptiv fjernlysassistent tilgjengelig igjen
vises.

Adaptiv fjernlysassistent 
fungerer ikke

* Adaptiv fjernlysassistent er forstyrret.
# Oppsøk et godkjent verksted.
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b
Slå på kjørelyset

* Du kjører uten nærlys.
# Sett lysbryteren i stilling L eller Ã.

b
Slå av lyset

* Du forlater bilen med lyset fortsatt påslått.
# Sett lysbryteren til stilling Ã.

b
AUTO-lys uten funksjon

* Lyssensoren er forstyrret.
# Oppsøk et godkjent verksted.

b
Feil Se instruksjonsbo-
ken

* Utvendig lys er forstyrret.
# Oppsøk et godkjent verksted.
Biler med tilhengerfeste: En sikring kan være gått.
# Stopp på en trafikksikker måte.
# Kontroller og eventuelt skift ut sikringene(→ Side 232).

b
Venstre nærlys (eksem‐
pel)

* Den aktuelle lyspæren er defekt.
# Oppsøk et godkjent verksted.

eller
# Kontroller om lyspæren må skiftes .

% LED-lyspærer: En displaymelding for den aktuelle lykten vises
først når alle lysdiodene er defekt.

Varsel- og kontrollamper

Oversikt varsel- og kontrollamper

Ved innkobling av tenningen utfører mange syste‐
mer en egentest. Noen varsel- og kontrollamper
kan da tennes eller blinke en kort stund. Detter er
ikke en kritisk tilstand. Først dersom disse varsel-
og kontrollampene lyser eller blinker under kjørin‐
gen er det tegn på en feil.

Varsel- og kontrollamper:
L Nærlys (→ Side 78)

T Sidelys (→ Side 78)

K Fjernlys (→ Side 79)

#! Blinklys (→ Side 79)

R Tåkebaklys (→ Side 78)

ü Sikkerhetsbelte ikke tatt på
(→ Side 306)

J Bremser (rød) (→ Side 302)

J Bremser (gul) (→ Side 302)

! ABS forstyrret (→ Side 302)

+ Terrenggir

÷ ESP® (→ Side 302)

å ESP® OFF(→ Side 302)

æ Aktiv bremseassistent utkob‐
let(→ Side 140)

! Elektrisk parkeringsbrems
(→ Side 302) (→ Side 302)

Ð Servostyring forstyrret (→ Side 307)

# Elektrisk feil(→ Side 308)

6 Passasjersikringssystem
(→ Side 302)

; Motordiagnose (→ Side 308)

æ Drivstoffreserve med visning av tan‐
klokkposisjon (→ Side 308)

? Kjølevæske for varm/kald
(→ Side 308)

· Avstandsvarsel (→ Side 307)
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6
Varsellampe for passa‐
sjersikringssystem

Den røde varsellampen for sikringssystemer er på mens motoren går.

Sikringssystemet er forstyrret.

& ADVARSEL Fare for skader‑ eller livsfare på grunn av funksjons‐
feil i passasjersikringssystemet

Hvis det har oppstått feil på passasjersikringssystemet, kan passa‐
sjersikringssystemets komponenter utilsiktet aktiveres, eller utløses
på en annen måte enn tilsiktet i forbindelse med en ulykke. Dette
kan f.eks. gjelde for beltestrammer eller kollisjonspute.
# Passasjersikringssystemet skal straks kontrolleres og repare‐

res ved et godkjent verksted.

# Kjør forsiktig videre.
# Følg meldingene i multifunksjonsdisplayet.
# Oppsøk straks et kvalifisert fagverksted.

!
Rød kontrollampe for
aktivert elektrisk parke‐
ringsbrems

!
Gul kontrollampe for
elektrisk parkerings‐
brems defekt

Den røde kontrollampen for parkeringsbremsen lyser og den gule kon‐
trollampen for elektrisk parkeringbremse er av.

Lysende rød kontrollampe viser at den elektriske parkeringsbremsen er
satt på.

Avslått gul kontrollampe viser at det ikke er noen feil ved den elektriske
parkeringsbremsen.
# Ikke kjør bilen uten at den elektriske parkeringsbremsen er satt på.

!
Rød kontrollampe for
aktivert elektrisk parke‐
ringsbrems

!
Gul kontrollampe for
elektrisk parkerings‐
brems defekt

Den røde varsellampen for parkeringsbremsen er av og den gule kon‐
trollampen for den elektriske parkeringsbremsen lyser.

Den avslåtte røde kontrollampen viser at den elektriske parkerings‐
bremsen er løsnet.

Den lysende gule kontrollampen viser at den elektriske parkeringsbrem‐
sen er forstyrret.
# Følg meldingene i multifunksjonsdisplayet.
# Slå tenningen av og på igjen.
# Dersom feilmeldingen fortsatt står på, oppsøk et godkjent verksted.
# Ved parkering, sett bilen på et flatt sted og sikre den mot å rulle

(→ Side 134).

302 Displaymeldinger og varsel-/kontrollamper



Varsel-/kontrollampe Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

!
Rød kontrollampe for
aktivert elektrisk parke‐
ringsbrems

!
Gul kontrollampe for
elektrisk parkerings‐
brems defekt

Den røde kontrollampen for parkeringsbremsen lyser og den gule kon‐
trollampen for elektrisk parkeringsbremse lyser.

Den lysende røde kontrollampen viser at den elektriske parkeringsbrem‐
sen er satt på.

Den lysende gule kontrollampen viser at den elektriske parkeringsbrem‐
sen er forstyrret.
# Slå tenningen av og på igjen.
# Dersom feilmeldingen fortsatt står på, oppsøk et godkjent verksted.
# Følg meldingene i multifunksjonsdisplayet.
# Dersom den elektriske parkeringsbremsen ikke lar seg løsne, ikke

kjør med bilen.

!
Rød kontrollampe for
aktivert elektrisk parke‐
ringsbrems

!
Gul kontrollampe for
elektrisk parkerings‐
brems defekt

Den røde kontrollampen for parkeringsbremsen blinker og den gule kon‐
trollampen for elektrisk parkeringsbremse lyser.

Den blinkende røde kontrollampen viser at status av elektrisk parke‐
ringsbremse er ukjent.

Den lysende gule kontrollampen viser at den elektriske parkeringsbrem‐
sen er forstyrret.
# Slå tenningen av og på igjen.
# Den elektriske parkeringsbremsen settes på og løsnes ved hjelp av

bryteren når bremsepedalen er tråkket inn.
# Dersom feilmeldingen fortsatt står på, sette bilen på et flatt sted og

sikre den mot å rulle (→ Side 134).
# Ta kontakt med et godkjent verksted.
# Ved blinkende rød kontrollampe skal bilen ikke kjøres, da er det

mulig at bremseanlegget blir overoppvarmet.

!
Rød kontrollampe parke‐
ringsbremse satt på

Den røde kontrollampen for parkeringsbremse lyser.

Lysende rød kontrollampe viser at parkeringsbremsen er satt på.
# Ikke kjør bilen med parkeringsbremsen satt på.

å
Varsellampen ESP® OFF

Den gule varsellampen ESP® OFF lyser når motoren går.

ESP® er utkoblet.

& ADVARSEL Fare for skrens ved kjøring med utkoblet ESP®

Når ESP® er slått av, foretar ikke ESP® stabilisering av bilen. I tillegg
har flere kjøresikkerhetssystemer bare begrenset virkning.
# Kjør forsiktig videre.
# ESP® må bare slås av så lenge situasjonen tillater det.

Hvis det ikke er mulig å slå på ESP®, er ESP® defekt.
# Få et godkjent verksted til å kontrollere ESP® straks.

# Følg anvisningene for å koble ut ESP®(→ Side 138).
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÷
Varsellampen ESP® lyser

Den gule varsellampen ESP® lyser når motoren går.

ESP® er forstyrret.

Også andre kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret.

& ADVARSEL Fare for skrens på grunn av feil på ESP®

Hvis ESP® er defekt, foretar ESP® ingen stabilisering av bilen. I til‐
legg er flere kjøresikkerhetssystemer utkoblet.
# Kjør forsiktig videre.
# Få ESP® kontrollert ved et godkjent verksted.

# Kjør forsiktig videre.
# Følg meldingene i multifunksjonsdisplayet.
# Oppsøk et godkjent verksted.

÷
Varsellampen for ESP®

blinker

Den gule varsellampen ESP® blinker under kjøring.

ESP® griper inn (→ Side 138).
# Tilpass kjørestilen til nedbørs- og veiforholdene.

!
Varsellampen ABS

Den gule varsellampen for ABS lyser når motoren går.

ABS er forstyrret.

Ved ekstra varseltone er EBD forstyrret.

Også andre kjøre- og kjøresikkerhetssystemer kan være forstyrret.

& ADVARSEL Fare for skrens ved feil på EBD eller ABS

Dersom det er feil på EBD eller ABS, kan hjulene blokkeres ved
bremsing.

Det kan føre til at bilens styre- og bremseegenskaper endres kraftig.
Bremselengden kan derfor forlenges ved nødbremsing. I tillegg er
flere kjøresikkerhetssystemer utkoblet.
# Kjør forsiktig videre.
# Få straks et godkjent verksted til å kontrollere bremsesyste‐

met.

# Kjør forsiktig videre.
# Følg meldingene i multifunksjonsdisplayet.
# Oppsøk et godkjent verksted.
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J
Varsellampe for bremser
(gul)

Den gule varsellampen for bremser lyser mens motoren går.

& ADVARSEL Ulykkesfare ved feil på bremsesystemet

Hvis det er en feil på bremsesystemet, kan bremseegenskapene bli
påvirket.
# Kjør forsiktig videre.
# Få straks et godkjent verksted til å kontrollere bremsesyste‐

met.

# Kjør forsiktig videre med tilpasset hastighet og tilstrekkelig avstand
til forankjørende bil.

# Dersom multifunksjonsdisplayet viser en displaymelding skal den
følges.

# Oppsøk et godkjent verksted.
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J
Varsellampe for bremser
(rød)

Den røde varsellampen for bremser lyser mens motoren går.

Mulige årsaker:

R Bremesekraftforsterkeren er forstyrret.
R EBD (Electronic Brakeforce Distribution) er forstyrret.
R Det er for lite bremsevæske i bremsevæsketanken.

& ADVARSEL Ulykkesfare ved feil på bremseservoen

Hvis det foreligger feil på bremsekraftforsterkningen, kan det være
nødvendig med større kraft på bremsepedalen ved nedbremsing.
Bremseegenskapene kan bli påvirket. Bremselengden kan derfor for‐
lenges ved nødbremsing.
# Stans umiddelbart, men ta hensyn til trafikksituasjonen. Ikke

kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved feil på EBD (Elektronische Brem‐
skraftverteilung)

Dersom det er feil ved EBD, kan bremsing blokkere hjulene.

Bremseforholdene kan være forstyrret.

Bremsedistansen kan bli lenger i nødsituasjoner.
# Stopp straks trafikksikkert. Ikke kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

& ADVARSEL Fare for ulykker hvis bremsevæskenivået er for lavt

Hvis bremsevæskenivået er for lavt, kan bremseseffekten og der‐
med også bremseegenskapene påvirkes.
# Stans umiddelbart, men ta hensyn til trafikksituasjonen. Ikke

kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.
# Ikke etterfyll bremsevæske.

# Stopp straks trafikksikkert. Ikke kjør videre!
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

Sikkerhetsbelte

Varsel-/kontrollampe Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

7
Varsellampen for sikker‐
hetsbelte blinker

Den røde varsellampen for sikkerhetsbelte blinker og det høres en inter‐
vall-varseltone.

Fører eller passasjer har ikke beltet på under kjøring (hastighet over
25 km/t).
# Ta på sikkerhetsbelte (→ Side 28).
Det ligger gjenstander i passasjersetet.
# Fjern gjenstandene fra passasjersetet.
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7
Varsellampen for sikker‐
hetsbelte lyser

Rød varsellampe for sikkerhetsbeltet lyser etter start av motoren.

I tillegg kan det lyde et varselsignal.

Med bilen i ro: Varsellampen for sikkerhetsbeltet påminner fører og pas‐
sasjer om å ta på beltet.
# Ta på sikkerhetsbelte (→ Side 28).

Gjenstander på passasjersetet kan føre til at varsellampen for sikker‐
hetsbeltet ikke slukkes.

Kjøresystemer

Varsel-/kontrollampe Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

·
Varsellampe for
avstandsvarsling

Den røde varsellampen for avstandsvarsling er på under kjøring.

Avstanden til forankjørende bil er for liten for den valgte hastigheten.

Ved en ekstra varseltone nærmer du deg en hindring med for høy
hastighet.
# Vær straks klar til å bremse.
# Øk avstanden.

Bil

Varsel-/kontrollampe Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

Ð
Varsellampe for servosty‐
ring

Den røde varsellampen lyser når motoren går.

Servostyringen eller styringen selv er forstyrret.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved begrenset styremulighet

Dersom styringen ikke lenger fungerer forskriftsmessig, er driftssik‐
kerheten til bilen i fare.
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

# Følg meldingene i multifunksjonsdisplayet.
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?
Varsellampe for kjølevæ‐
ske

Den røde varsellampen for kjølevæske lyser mens motoren går.

Mulige årsaker:

R Temperatursensor forstyrret
R Kjølevæskenivå for lavt
R Lufttilførsel til motorens radiator er blokkert
R Vifte for motorens radiator er defekt

Dersom det også høres en varseltone, har kjølevæsketemperaturen
oversteget temperatur 120 °C.

& ADVARSEL Fare for forbrenning ved åpning av panseret

Hvis du åpner panseret ved overopphetet motor eller brann i motor‐
rommet, kan du komme i kontakt med varme gasser eller andre
driftsmidler som lekker ut.
# La den overopphetede motoren avkjøles før du åpner panse‐

ret.
# Ved brann i motorrommet må du la panseret være lukket og ta

kontakt med brannvesenet.

# Parker straks trafikksikkert og stopp motoren. Ikke kjør videre!
# Følg meldingene i multifunksjonsdisplayet.

Dersom indikatoren for kjølevæsketemperatur står i nedre ende av tem‐
peraturskalaen:
# Ta kontakt med et godkjent verksted.

Ellers:
# Forlat bilen og ikke opphold deg i nærheten av bilen før motoren er

avkjølt.
# Kontroller kjølevæskenivået (→ Side 209).
# Forsikre deg om at lufttilførselen til motorens radiator ikke er blok‐

kert.
# Kjør videre uten høy motorbelastning til neste kvalifiserte fagverk‐

sted. Pass da på at kjølevæsketemperaturen holder seg under
120 °C.

#
Varsellampe for elektrisk
feil

Den røde varsellampen for elektrisk feil lyser.

Det er en feil ved det elektriske systemet.
# Følg meldingene i multifunksjonsdisplayet.

æ
Varsellampe for drivstof‐
freserve

Den gule varsellampen for drivstoffreserve lyser mens motoren går.

Drivstoffnivået har nådd reserveområdet.
# Fyll tanken.
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Varsel-/kontrollampe Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

;
Varsellampe for motor‐
diagnose

Den gule varsellampen for motordiagnosen lyser mens motoren går.

Det er en feil ved motoren, eksosanlegget eller drivstoffanlegget.

Utslippsgrensene kan bli overskredet og motoren kan gå i nøddrift.
# Få bilen kontrollert raskest mulig på et kvalifisert fagverksted.

Dekk

Varsel-/kontrollampe Mulige årsaker/konsekvenser og M løsninger

h
Varsellampe for dekk‐
trykkontroll blinker

Den gule varsellampen for dekktrykkontrollen (trykktap/feil) blinker i
omtrent ett minutt og vil deretter lyse permanent.

Dekktrykkontrollen er forstyrret.

& ADVARSEL Ulykkesfare ved feil på dekktrykkontrollen

Hvis det er feil på dekktrykkontrollen, er den ikke lenger i stand til å
gi korrekt varsel ved trykktap på ett eller flere dekk.

Dekk med for lavt dekktrykk kan f.eks. påvirke kjøreegenskapene
samt styre‑ og bremseegenskapene.
# Få et godkjent verksted til å kontrollere dekktrykkontrollen.

# Oppsøk et godkjent verksted.

h
Varsellampen for dekk‐
trykkontroll lyser

Den gule varsellampen for dekktrykkontrollen lyser (trykktap/feil).

Dekktrykkontrollen har registrert dekktrykktap på minst ett dekk.

& ADVARSEL Ulykkesfare ved for lavt dekktrykk

Dekk med for lavt trykk fører til følgende farer:

R Dekkene kan punktere, spesielt ved økende belastning og
hastighet.
R Dekkene kan slites mye og/eller ujevnt, noe som påvirker vei‐

grepet sterkt.
R Kjøreegenskapene og styre‑ og bremseegenskapene kan endres

kraftig.

Du kan miste kontrollen over bilen.
# Overhold anbefalte dekktrykk.
# Tilpass dekktrykket ved behov.

# Stopp bilen trafikksikkert.
# Kontroller dekktrykk og dekkene.
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1, 2, 3 ...
12 V stikkontakt

Se Stikkontakt (12 V)
230 V stikkontakt

Se Stikkontakt (230 V) (midtkon‐
sollen foran)

360°-kamera  ......................................... 151
Funksjon  ........................................... 151
Vedlikehold  ....................................... 214
Velge visning  .................................... 152

A
ABS (blokkeringsfrie bremser)  ............ 138
Adaptiv fjernlysassistent

Funksjon  ............................................. 80
slå på og av  ........................................ 81

Adaptiv hastighetsregulering
Se Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

Adaptivt bremselys  .............................. 142

AdBlue®  ......................................... 128, 271
Additiver  ................................... 128, 271
Etterfylle  ........................................... 129
Påfyllingsmengde  ............................. 272
Renhet  ...................................... 128, 271

Additiver  ................................................ 272
AdBlue®  .................................... 128, 271
Motorolje  .......................................... 272

ADR (arbeidsturtallsregulering)
Funksjon  ........................................... 159
innstilling  .......................................... 160
slå på og av  ...................................... 160

Adressebok
Se Kontakter

Akselerasjon
Se Bruke kickdown

Aksellast  ............................................... 268
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC  .. 145

Forutsetninger  .................................. 146
Funksjon  ........................................... 145
Hente opp hastigheten  ..................... 146
Lagre hastigheten  ............................. 146
Rattknapper  ...................................... 146
Slå av / deaktivere  ........................... 146
Slå på / aktivere  .............................. 146
Systemgrenser  ................................. 145
Øke/senke hastigheten  .................... 146

Aktiv bremseassistent  ......................... 140
Funksjon/informasjon  ...................... 140
innstilling  .......................................... 142

Aktiv kjørefeltassistent  ....................... 158
Funksjon  ........................................... 158
Kjøring med tilhengerfeste  ............... 158
Systemgrenser  ................................. 158

Aktiv parkeringsassistent
Manøvreringshjelp  ............................ 152

Akustisk kvitteringsmelding
Slå av og på  ........................................ 39

Alarmanlegg
Se Innbrudds- og tyverialarm (EDW)

Alarmsystem
Se Innbrudds- og tyverialarm (EDW)

Alkohol og kjøring  ................................ 106
Android Auto  ......................................... 186

Avslutte  ............................................ 187
Informasjon  ...................................... 186
Koble til mobiltelefonen  .................... 186
Lydinnstillinger  ................................. 187
Overførte bildata  .............................. 187
Oversikt  ............................................ 186

Anrop  ..................................................... 183
Aktivere  ............................................ 183
Aktivere funksjoner under en sam‐
tale  ................................................... 184
Avslutte samtale  ............................... 183
Avvise  ............................................... 183
Innkommende anrop under en
samtale  ............................................ 184
Samtale med flere deltagere  ............ 184
Ta imot  ............................................. 183

Anropsliste
Oversikt  ............................................ 185
Ringe  ................................................ 185
Velge alternativer for forslag  ............. 185

Apple CarPlay™  .................................... 185
Avslutte  ............................................ 186
Informasjon  ...................................... 186
Koble til iPhone®  .............................. 186
Lydinnstillinger  ................................. 186
Overførte bildata  .............................. 187
Oversikt  ............................................ 185

Armaturbelysning
Se Instrumentbelysning

Askebeger
i oppbevaringsrommet ved frontru‐
ten  ...................................................... 72

ASR (antispinnregulering)  ................... 138
ASSYST PLUS  ........................................ 205

Funksjon/informasjon  ...................... 205
regelmessige servicearbeider  ........... 205
spesielle servicetiltak  ....................... 205
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Standtid med frakoblet batteri  ......... 205
Vise servicetermin  ........................... 205

ATTENTION ASSIST  ....................... 153, 154
Funksjon  ........................................... 153
Innstilling  .......................................... 154
Systemgrenser  ................................. 153

Automatgir
DIRECT SELECT girvelger  .................. 117
Girstillinger  ....................................... 117
Girtrinnindikator  ................................ 117
Legge inn kjørestilling  ....................... 118
Legge inn parkeringsstilling  .............. 118
Sette giret i fri (N)  ............................. 117
Sette giret i revers  ............................ 117

Automatgirkasse
Begrense girområdet  ........................ 119
Kickdown  .......................................... 119

Automatisk avstandsregulering
Se Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

Automatisk kjørelys  ............................... 78
Automatisk motorstart (ECO start-
stopp-funksjon)  ..................................... 113
Automatisk motorstopp (ECO start-
stopp-funksjon)  ..................................... 113
Autorisert verksted

Se Godkjent verksted
Avstandsregulering

Se Aktiv avstandsassistent DISTRONIC
Avstandstempomat

Se Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

B
Bakdører

Åpne og lukke (innenfra)  ..................... 47
Åpne og lukke (utenfra)  ...................... 47

Bakkestarthjelp  .................................... 147
Baksetebenk

Se Seter
Barn

Informasjon om sikker transport  ........ 30
Barnesete

Anbefalinger for barneseter  ................ 36
Bakovervendt barnesete (merkna‐
der)  .................................................... 33
Feste (anvisninger)  ............................. 34
Informasjon om sikker transport av
barn  .................................................... 30
ISOFIX (montering)  ............................. 32
ISOFIX-(informasjon)  .......................... 31

Passasjersete foran (bakover-/
forovervendt)  ...................................... 34
Passasjersete foran (informasjon)  ...... 33
Sitteplasser egnet for beltefestede
barneseter  .......................................... 34
Top Tether  .......................................... 32

Barnesikring (dører)  ............................... 36
BAS (bremseassistentsystem)  ............ 138
Batteri

Bilbatteri lade  ................................... 221
Fjernkontroll (parkeringsvarmer)  ...... 100
Informasjon (bil)  ................................ 219
Koble fra startbatteri  ........................ 223
Koble fra tilleggsbatteriet i motor‐
rommet  ............................................ 226
Koble fra tilleggsbatteriet under
passasjersetet  .................................. 227
Lade  ................................................. 221
Nøkkel  ................................................ 39
Startbatteri  ....................................... 222
Starthjelp (bil)  ................................... 221
Utmontere/montere startbatteriet  ... 224

Begrense girområdet  ............................ 119
Begrense hastigheten

Se Fartsbegrenser
Belaste hjulkassene  ............................. 203
Belte

Se Sikkerhetsbelte
Beltestrammere

Aktivering  ........................................... 26
Beltevarsler

Se Sikkerhetsbelte
Belysning

Se Lys
Berøringsskjerm (display på multi‐
mediesystemet)

Betjening  .......................................... 175
Betjene solskjerm  .................................. 91
Betjeningssystem

Kjørecomputer  ................................. 166
Bil  ........................................................... 104

Datainnsamling  .................................. 23
Diagnosekobling  ................................. 21
Ekstra dørsikring  ................................ 40
Garantiansvar  ..................................... 23
Godkjent verksted  .............................. 22
Jekke opp  ......................................... 256
Langtidsparkering  ............................. 136
Lufte (komfortåpning)  ......................... 52
Låse (automatisk)  ............................... 42
Låse (fra innsiden)  .............................. 41
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Låse opp (fra innsiden)  ....................... 41
QR-kode redningskort  ........................ 23
Registrering  ........................................ 22
Riktig bruk  .......................................... 22
Senke  ............................................... 260
Slå på strømforsyningen (start-
stopp-knapp)  .................................... 104
Starte (start-stopp-knapp)  ................ 104
Stoppe (start-stopp-knapp)  ............... 132
Utstyr  ................................................. 19

Bildata
Akselavstand  .................................... 275
Bilens bredde  ................................... 275
Bilens høyde  ..................................... 275
Bilens lengde  .................................... 275
Overføring til Android Auto™  ............ 187
Overføring til Apple CarPlay™  ........... 187
Vise  .................................................. 181

Bilens elektronikk
Informasjon  ...................................... 267
Motorelektronikk  .............................. 267
Radiokommunikasjonsutstyr  ............ 267

Bilens mål  ............................................. 275
Bilens typeskilt

EU-typegodkjenningsnummer  .......... 268
Lakkode  ........................................... 268
Tillatt aksellast  ................................. 268
Tillatt totalvekt  ................................. 268
VIN  ................................................... 268

Bilens typeskilt
Se Modell

Bilnøkkel
Se Nøkkel

Bilvask
Se Vedlikehold

Bilvedlikehold
Se ASSYST PLUS

Bilverktøy  ...................................... 231, 233
Blende av innvendig speil  ...................... 91
Blindsoneassistent  ............................... 155

Funksjon  ........................................... 155
Rear Cross Traffic Alert  .................... 157
Slå av/på  ......................................... 156
Systemgrenser  ................................. 155

Blinklys  .................................................... 79
Ekstra blinklys (biler med trekk på
alle hjul)  ............................................. 84
Skifte lyspære (bak) (varebil og
kombi)  ................................................ 85
Skifte lyspærer (bak) (chassis)  ........... 87
Skifte lyspærer (foran)  ........................ 84

Slå på og av  ........................................ 79
Blokkeringsfrie bremser

Se ABS (blokkeringsfrie bremser)
BlueTEC

Se AdBlue®

Bluetooth®  ............................................ 180
Informasjon  ...................................... 180
Slå av og på  ...................................... 180

Borttauingsalarm
Funksjon  ............................................. 54
Slå på og av  ........................................ 55

Brannslokningsapparat  ........................ 218
Brems

Nye bremseskiver og bremsebe‐
legg  .................................................. 108

Bremseassistanse
Se BAS (bremseassistentsystem)

Bremseassistentsystem
Se BAS (bremseassistentsystem)

Bremsekraftfordeling
EBD (Electronic Brakeforce Distri‐
bution)  .............................................. 140

Bremser
ABS (blokkeringsfrie bremser)  .......... 138
Adaptivt bremselys  ........................... 142
Aktiv bremseassistent  ...................... 140
BAS (bremseassistentsystem)  .......... 138
Bremse med parkeringsbremsen  ...... 108
EBD (Electronic Brakeforce Distri‐
bution)  .............................................. 140
HOLD-funksjon  ................................. 147
Høy og lav belastning  ....................... 108
Innkjøringstips  .................................. 106
Kjøretips  ........................................... 106
Nedoverbakke  .................................. 108
Nye/skiftede bremseskiver/brem‐
sebelegg  ........................................... 106
Redusert bremsevirkning (saltede
veier)  ................................................ 106
Våt veibane  ...................................... 108

Bremsevæske
Informasjon  ...................................... 273

Brillerom  ................................................. 70
Bruke kickdown  .................................... 119
Bruke underlagskile  ............................. 137

C
Cockpit (oversikt)  ..................................... 4
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D
Dagens kilometerteller

Se Dagens veistrekning
Dagens veistrekning  ............................ 169

Tilbakestille  ...................................... 170
Vise  .................................................. 169

Dashbord
Se Cockpit (oversikt)

Datainnsamling (bil)  ............................... 23
Datasystem

Se Kjørecomputer
Dato

Stille inn klokkeslett og dato auto‐
matisk  .............................................. 179

Dekk
Dekktrykk (informasjon)  ................... 237
Dekktrykkontroll (funksjon)  .............. 248
Dekktrykktabell  ................................ 237
Informasjon om montering  ............... 252
Kjettinger  ......................................... 236
Kontroller  ......................................... 235
Kontrollere dekktemperatur (dekk‐
trykkontroll)  ...................................... 249
Kontrollere dekktrykk (dekktryk‐
kontroll)  ............................................ 249
Montere  ........................................... 259
Oppbevare  ........................................ 254
Punktering  ........................................ 219
Rotasjonsretning  .............................. 254
Skifte  ....................................... 252, 255
Sommerdekk  .................................... 235
Starte dekktrykkontrollen på nytt  ..... 249
Støynivå  ........................................... 235
Ta av  ................................................. 258
Uvante kjøreegenskaper  .................. 235
Valg  .................................................. 252

Dekkmønster  ........................................ 235
Dekktemperatur

Dekktrykkontroll (funksjon)  .............. 248
Kontrollere (dekktrykkontroll)  ........... 249

Dekktrykk
Dekktrykkontroll (funksjon)  .............. 248
Dekktrykktabell  ................................ 237
Informasjon  ...................................... 237
Kontrollere (dekktrykkontroll)  ........... 249
Starte dekktrykkontrollen på nytt  ..... 249

Dekktrykkontroll
Funksjon  ........................................... 248
Kontrollere dekktemperatur  ............. 249
Kontrollere dekktrykk  ....................... 249
Starte på nytt  ................................... 249

Tekniske data  ................................... 250
Dekktrykktabell  ................................... 237
Dekor (vedlikehold)  .............................. 216
Diagnosekobling  ..................................... 21
Diesel

Informasjon  ...................................... 270
Lave utetemperaturer  ....................... 270

Dieselpartikkelfilter
Automatisk regenerering  ................... 114
Informasjon  ....................................... 114
Regenerering avbryte  ........................ 114
Regenerering starte  .......................... 114

Digitalt speedometer  ........................... 169
DIRECT SELECT girvelger  ..................... 117

Funksjon  ........................................... 117
Legge inn kjørestilling  ....................... 118
Legge inn parkeringsstilling  .............. 118
Legge inn parkeringsstilling auto‐
matisk  ............................................... 118
Sette giret i fri (N)  ............................. 117
Sette giret i revers  ............................ 117

Display (kjørecomputer)  ...................... 167
Display (multimediesystem)

Betjening  .......................................... 175
Informasjon  ...................................... 173
Innstillinger  ....................................... 179
Startskjerm  ....................................... 174

Display (vedlikehold)  ............................ 216
Displaymelding  ..................................... 278

hente (kjørecomputer)  ...................... 278
Informasjon  ...................................... 278

Displaymeldinger
?   ............................................... 288
¯  ................................................ 285
Adaptiv fjernlysassistent fungerer
ikke  .................................................. 300
Adaptiv fjernlysassistent ikke til‐
gjengelig se instruksjonsboken  ........ 300
Adaptiv fjernlysassistent Redusert
kamerasikt se instruksjonsboken  ..... 300
¯AdBlue syst.feil Etter omstart
ytelse redusert: XXX km/h  ............... 294
¯ AdBlue syst.feil Ytelse redu‐
sert: 20 km/h  .................................. 294
¯ AdBlue syst.feil Ytelse redu‐
sert  ................................................... 294
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¯ AdBlue Systemfeil Ikke mulig
å starte  ............................................. 293
¯AdBlue systemfeil Redusert
ytelse: 20 km/h Ingen start etter
XXX km  ............................................ 293
¯ AdBlue systemfeil Se instruk‐
sjonsboken  ............................... 293, 294
¯AdBlue systemfeil Ytelse
redusert etter XXX km Se instruk‐
sjonsboken  ....................................... 293
Akt. avstandsassistent for tiden
ikke tilgjengelig Se instruksjonsbo‐
ken  ................................................... 285
Aktiv avst.holder DISTRONIC uten
funksjon  ........................................... 285
Aktiv avstandsassistent tilgjengelig
igjen  ................................................. 286
Aktiv bremseassistent Begrenset
funksjonalitet se instruksjonsbo‐
ken  ................................................... 281
Aktiv bremseassistent For tiden
begrenset funksjonalitet se
instruksjonsboken  ............................ 281
Aktiv kjørefeltassistent for tiden
ikke tilgjengelig se instruksjonsbo‐
ken  ................................................... 287
Aktiv kjørefeltassistent fungerer
ikke  .................................................. 287
Aktiv kjørefeltassistent Redusert
kamerasikt se instruksjonsboken  ..... 287
À Attention Assist uten funk‐
sjon  .................................................. 287
À Attention Assist: Pause!  .......... 288
b AUTO-lys uten funksjon  ........... 301
¯ Av  ............................................ 285
ë Av  ............................................ 286
!Bakken er for bratt se instruk‐
sjonsboken  ....................................... 280
dBilen er kjøreklar Slå av ten‐
ningen før du går ut av bilen  ............. 299
Blindsoneassistent ikke tilgjengelig
se instruksjonsboken  ....................... 287
Blindsoneassistent uten funksjon  ..... 286

hDekksensor mangler  ................ 294
Dekktrykk Kontroller dekk  ............... 296
Dekktrykkontroll fungerer ikke  ......... 295
Dekktrykkontroll uten funksjon
Dekktrykksensorer mangler  ............. 294
Dekktrykkontrollen ikke tilgjengelig
for tiden  ........................................... 295
_ Drei på rattet før start  ............. 298
æDrivstoffreserv.  ........................ 288
È  ................................................ 284
Ø Etterfyll AdBlue Etter omstart
ytelse redusert: 20km/h  .................. 294
ØEtterfyll AdBlue Ingen start
etter XXXkm  ..................................... 292
Ø Etterfyll AdBlue Se instruk‐
sjonsboken  ............................... 292, 293
Ø Etterfyll AdBlue Umulig å
starte  ............................................... 292
Ø Etterfyll AdBlue Ytelse redu‐
sert etter XXX km Se instruksjons‐
boken  ............................................... 292
Ø Etterfyll AdBlue Ytelse redu‐
sert: 20 km/h Ingen start etter
XXX km  ............................................ 292
Ø Etterfyll AdBlue Ytelse redu‐
sert: 20 km/h  .................................. 294
Ø Etterfyll AdBlue Ytelse redu‐
sert  .................................................. 293
Etterfyll kjølevæske se instruk‐
sjonsboken  ....................................... 291
¥ Etterfyll spylervæske  ............... 297
Fartsbegrenser passiv  ...................... 284
Fartsbegrenser uten funksjon  .......... 284
Ð Feil på styringen se instruk‐
sjonsboken  ....................................... 298
Ð Feil på styringen Stopp
straks Se instruksjonsboken  ............ 298
Ð Feil på styringen Tungt å
styre Se instruksjonsboken  .............. 298
bFeil Se instruksjonsboken  ......... 301
!for tiden ikke tilgjengelig se
instruksjonsboken  ............................ 283
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÷for tiden ikke tilgjengelig se
instruksjonsboken  ............................ 283
For tiden ikke tilgjengelig Skitne
radarsensorer  ................................... 286
For tiden ikke tilgjengelig Skittent
multifunksj.kamera  .......................... 285
For å legge inn kjøretrinn R må du
først trå inn bremsen  ........................ 299
6foran t. venstre Feil Oppsøk
verksted (eksempel)  ......................... 279
Girkassefeil Stopp  ............................ 299
Hastighetsbegrensning (vinter‐
dekk) XXX km/h  .............................. 284
5Ikke mulig å måle motorolje‐
nivået  ............................................... 288
Ikke mulig å måle påfyllingsnivået  .... 293
Ikke mulig å rygge Oppsøk verk‐
sted  .................................................. 299
? Kjølevæske Stopp Motor av  ..... 291
Kjøretrinn P bare når bilen står
stille  ................................................. 299
Klimaanlegg Feil Se instruksjons‐
boken  ............................................... 299
Kontroller bremsebelegg Se
instruksjonsboken  ............................ 281
J Kontroller bremsevæskeni‐
vået  .................................................. 281
hKontroller dekkene  ................... 295
hKorriger dekktrykket  ................ 295
ÂLegg nøkkelen i det merkede
oppbevaringsrommet se instruk‐
sjonsboken  ....................................... 296
ð Maksimal hastighet overskre‐
det  .................................................... 284
4 Motoroljenivå Stopp Slå av
motor  ............................................... 289
4Motoroljetrykk Stopp Slå av
motoren  ........................................... 288
ÂNøkkelen ikke gjenkjent (hvit
displaymelding)  ................................ 296
ÂNøkkelen ikke gjenkjent (rød
displaymelding)  ................................ 296
hOBS! Defekte dekk  ................... 295

Oppsøk verksted uten å skifte gir  ..... 299
!Parkeringsbrems Se instruk‐
sjonsboken  ....................................... 280
!Parkeringsbrems uten funk‐
sjon  .................................................. 280
Permanent N aktivert Rullefare  ........ 299
4 Reduser motoroljenivå  ............ 289
!Rengjør drivstoffilteret  ............. 288
Reservebatteri Feil  ........................... 299
Rullefare Åpen førerdør og girkas‐
sen ikke i P  ....................................... 299
# se instruksjonsboken  .............. 290
6 Sikringssystem Feil Oppsøk
verksted  ........................................... 279
ÂSkift nøkkelbatteriet  ................. 297
¸ Skift ut luftfilteret  ................... 288
Â Skift ut nøkkelen  ..................... 297
Skitne radarsensorer se instruk‐
sjonsboken  ....................................... 282
bSlå av lyset  ............................... 301
bSlå på kjørelyset  ....................... 301
SOS NOT READY  .............................. 282
# Start motoren se instruk‐
sjonsboken  ....................................... 290
Start: Kjøretrinn P eller N  ................. 298
Stedsregistrering er aktivert. For
detaljer, se håndboken eller tilhø‐
rende mobil-app.  .............................. 300
Stigtrinn ikke kjørt ut Se instruk‐
sjonsboken eller Stigtrinn ikke
kjørt ut Feil  ....................................... 300
#Stopp bilen La motoren gå  ....... 289
# Stopp se instruksjonsboken  .... 290
¯ Systemfeil Ingen start etter
XXX km  ............................................ 292
TEMPOMAT og fartsbegrenser uten
funksjon  ........................................... 284
TEMPOMAT uten funksjon  ................ 285
Totwinkel-Assistent Anhänger nicht
überwacht  ........................................ 287
Trafikkskiltassistent Redusert
kamerasikt se instruksjonsboken  ..... 286
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Trafikkskiltassistenten for tiden
ikke tilgjengelig se instruksjonsbo‐
ken  ................................................... 286
Trafikkskiltassistenten fungerer
ikke  .................................................. 286
Trå inn bremsen for å gå ut av kjø‐
retrinn P  ........................................... 300
Trå inn bremsen og start motoren
for å gå ut av kjøretrinn P eller N  ...... 299
& uten funksjon Fyll drivstoff  ...... 297
! uten funksjon se instruk‐
sjonsboken  ....................................... 284
&uten funksjon se instruksjons‐
boken  ............................................... 297
÷uten funksjon se instruksjons‐
boken  ............................................... 283
T uten funksjon se instruk‐
sjonsboken  ....................................... 282
&uten funksjon Svakt batteri  ...... 298
6V. vindusk.pute Feil Oppsøk
verksted (eksempel)  ......................... 278
4Ved tankstopp etterfyll 1 liter
motorolje  .......................................... 289
4 Ved tankstopp kontroller
motoroljenivået  ................................ 289
bVenstre nærlys (eksempel)  ....... 301

Distansemåler
Se Dagens veistrekning

DISTRONIC
Se Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

Dobbelt passasjersete  ........................... 63
Driftsmidler

AdBlue®  .................................... 128, 271
Bremsevæske  ................................... 273
Drivstoff (diesel)  ............................... 270
Informasjon  ...................................... 269
Kjølemiddel (klimaanlegg)  ................. 274
Kjølevæske (motor)  .......................... 273
Motorolje  .......................................... 272
Vindusspylevæske  ............................ 274

Driftssikkerhet
Endringer i motoreffekten  .................. 22
Informasjon  ........................................ 20
Samsvarserklæring (elektromagne‐
tisk kompatibilitet)  .............................. 20
Samsvarserklæring (jekk)  ................... 21

Samsvarserklæring (radiobaserte
kjøretøykomponenter)  ........................ 20

Driftsstans
Hjulskift  ........................................... 255
Igangtauing  ....................................... 231
Oversikt over hjelpesystemene  ........... 16
Tauing  ............................................... 228
Transportere bilen  ............................ 230

Driftsstans
Se Punktering

Drive Away Assist  ................................. 156
Drivstoff

Diesel  ............................................... 270
Drenere filter  ..................................... 211
Fylle drivstoff  .................................... 125
Kvalitet (diesel)  ................................. 270
Lave utetemperaturer  ....................... 270
Tankinnhold  ...................................... 271
Tankreserve  ...................................... 271

Drivstofforbruk (kjørecomputer)  ........ 169
DSR (Downhill Speed Regulation)

Informasjon  ...................................... 121
Slå på og av  ...................................... 122

Dyr
Kjæledyr i bilen  ................................... 37

Dyser
Se Innstilling av ventilasjonsdysene i taket)
Se Luftavløp

Dør
Ekstra dørsikring  ................................ 40
Låse (nødnøkkel)  ................................ 42
Låse opp (nødnøkkel)  ......................... 42

Dørbetjening  ........................................... 14

E
EBD (Electronic Brakeforce Distribu‐
tion)  ....................................................... 140
ECO start-stopp-funksjon  ..................... 113

Automatisk motorstart  ...................... 113
Automatisk motorstopp  .................... 113
Funksjonsmåte  ................................. 113
Slå av/på  .......................................... 113

ECO-visning
Funksjon  ........................................... 114
Tilbakestille  ...................................... 170

Eksosrør (vedlikehold)  ......................... 214
Ekstra blinklys (biler med trekk på
alle hjul)  .................................................. 84
Ekstra dørsikring  .................................... 40
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Ekstra varmeapparat
Tidsur, oversikt  ................................. 101

Elektrisk lukkehjelp
Informasjon  ........................................ 43

Elektrisk parkeringsbrems  .................. 134
Aktivere automatisk  ......................... 134
Aktivere eller deaktivere manuelt  ..... 135
Deaktivere automatisk  ..................... 135
Gjøre en nødbremsing  ...................... 136
Informasjon  ...................................... 134

Elektrisk skyvedør
Funksjon  ............................................. 43
Justere  ................................................ 46
Låse opp manuelt  ............................... 46
Programmere nøkkel  .......................... 45
Åpne med dørhåndtaket  ..................... 45
Åpne med knapp  ................................ 44
Åpne/lukke med nøkkel  ..................... 45

Elektrisk stigtrinn
Forhindre utkjøring  ............................. 48
Funksjon  ............................................. 48
Hindring  ............................................. 48
Kjøre inn/ut  ....................................... 48
nødløsne  ............................................ 49

Elektriske sikringer
Se Sikringer

Elektromagnetisk kompatibilitet
(samsvarserklæring)  .............................. 20
Elektronikk  ........................................... 267
Elektronisk stabilitetsprogram

Se ESP® (elektronisk stabilitetsprogram)
ENR (elektronisk nivåregulering)  ........ 122

Funksjon  ........................................... 122
Heve bilen  ......................................... 124
Problemer  ......................................... 125
Pumpe opp luftbelgen manuelt  ......... 125
Senke bilen  ....................................... 124

ESC (Electronic Stability Control)
Se ESP® (elektronisk stabilitetsprogram)

ESP®

Sidevindassistent  ............................. 139
Tilhengerstabilisering  ....................... 139

ESP® (elektronisk stabilitetspro‐
gram)  ..................................................... 138

Funksjon/informasjon  ...................... 138
Slå av og på  ...................................... 139

F
Fartsbegrenser  ..................................... 143

Forutsetninger  .................................. 143

Funksjon  ........................................... 143
Hente opp hastigheten  ..................... 143
Inaktiv  .............................................. 143
Knapper  ............................................ 143
Lagre hastigheten  ............................. 143
Permanent innstilling  ........................ 144
Slå av  ................................................ 143
Slå på  ............................................... 143
Stille inn hastigheten  ........................ 143
Systemgrenser  ................................. 143
Velge  ................................................ 143

Favoritter
Forskyve  ........................................... 178
Gi nytt navn  ...................................... 178
Legge til  ............................................ 177
Oversikt  ............................................ 177
Slette  ................................................ 178
Åpne  ................................................. 177

Feil
Passasjersikringssystem  .................... 25

Feilmelding
Se Displaymelding

Felger
Dekktrykk (informasjon)  ................... 237
Dekktrykkontroll (funksjon)  .............. 248
Dekktrykktabell  ................................ 237
Informasjon om montering  ............... 252
Kjettinger  ......................................... 236
Kontroller  ......................................... 235
Kontrollere dekktemperatur (dekk‐
trykkontroll)  ...................................... 249
Kontrollere dekktrykk (dekktryk‐
kontroll)  ............................................ 249
Montere  ........................................... 259
Punktering  ........................................ 219
Skifte  ............................... 252, 254, 255
Starte dekktrykkontrollen på nytt  ..... 249
Ta av  ................................................. 258
Valg  .................................................. 252
Vedlikehold  ....................................... 214

Felger (vedlikehold)  .............................. 214
Festepunkter

Informasjon  ...................................... 275
Firehjulsdrift

Informasjon  ...................................... 120
Koble inn  .......................................... 120
LOW RANGE  ...................................... 121
slå på og av  ....................................... 121

Fjernkontroll (parkeringsvarmer)
Skifte batteri  .................................... 100
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Fjernkontroll (parkeringsvarmer/-
ventilasjon)

Displayindikatorer  ............................ 100
innstilling  ............................................ 99

Fjernlys  ................................................... 79
Adaptiv fjernlysassistent  .................... 80
Skifte lyspære  .................................... 84
Slå på og av  ........................................ 79

Flaskeholder  ........................................... 72
Forankre last  .................................. 69, 198
Forbruksindikator

Åpne  ................................................. 181
Fordør

Låse opp (fra innsiden)  ....................... 40
Åpne (innenfra)  ................................... 40

Forseter
8-veis innstillingsmuligheter  ............... 60
dreie  ................................................... 62
innstilling (elektrisk)  ........................... 60
innstilling (mekanisk)  .................... 57, 58
med setekomfort-pakke  ..................... 58
Memory-funksjon  ............................... 60
uten setekomfort-pakke  ..................... 57

Frekvenser
Mobiltelefon  ..................................... 267
Radiokommunikasjonsutstyr  ............ 267

Fri programvare  ...................................... 24
Frontrute  ................................................. 88

Skifte viskerblad  ................................. 88
Skifte viskerblad (WET WIPER
SYSTEM)  ............................................. 89

Frontrute
Se Frontrute

Fylle drivstoff
Etterfylle AdBlue®  ............................. 129
Fylle drivstoff  .................................... 125

Fylle vindusspyleranlegg  ..................... 210
Førersete

Se Seter
Førstehjelpsmappe  ............................... 218

G
Garanti  .................................................... 23
Garantiansvar (bil)  ................................. 23
Giranbefaling  ......................................... 116
Girspak  .................................................. 116
Girtrinnindikator  ................................... 117

Girutveksling
Se Koble LOW RANGE inn/ut

Girvelger
Se DIRECT SELECT girvelger

Godkjent verksted  .................................. 22
Godkjente tauemetoder  ....................... 227
Grindsystemer (merknader)  ................ 201
Gulvbelegg

Ta ut / sette inn (startbatteri)  .......... 222
Gulvmatte  ................................................ 76

H
Hastighetsbegrensning  ....................... 108
Hastighetsbegrensning vinterdekk

innstilling  .......................................... 145
Hjelpegrafikk (kjørecomputer)  ........... 168
Hjul

Oppbevare  ........................................ 254
Støynivå  ........................................... 235
Uvante kjøreegenskaper  .................. 235

Hjulnøkkel  ............................................. 254
Hjulskift

Heve bilen  ........................................ 256
Klargjøre  .......................................... 255
Montere nytt hjul  .............................. 259
Senke bilen  ...................................... 260
Ta av hjul  .......................................... 258

Hodestøtter
manuell regulering  .............................. 67

Hoftestøtte
Se Korsryggstøtte (4-veis)

HOLD-funksjon  ...................................... 147
Hovedstrømbryter

Slå strømforsyningen av og på  .......... 115
Hvilemodus

Aktivere/deaktivere  ......................... 136
Høyeste hastighet

Se Fartsbegrenser
Høytrykksvasker (rengjøring)  .............. 213
Håndbrems (elektrisk)

Se Elektrisk parkeringsbrems
Håndbrems (manuell)

Se Manuell parkeringsbrems

I
Igangkjøringshjelp

Se Bakkestarthjelp
Igangtauing  ........................................... 231
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Inn- og utkobling av vannbåren til‐
leggsoppvarming  .................................... 99

Displayindikatorer (fjernkontroll)  ...... 100
Funksjon  ............................................. 99
med kjørecomputeren  ...................... 101
slå av/på med fjernkontrollen  ............ 99
slå av/på med knappen  ..................... 99

Innbrudds- og tyverialarm
Se Innbrudds- og tyverialarm (EDW)

Innbrudds- og tyverialarm (EDW)  .......... 54
Borttauingsalarm, funksjon  ................ 54
Funksjon  ............................................. 54
Kupéalarm, funksjon  .......................... 55
Slå av/på kupéalarm  .......................... 55
Slå borttauingsalarmen av/på  ........... 55
Stanse alarmen  .................................. 54

Innbygg  .................................................... 19
Innkjøringstips  ..................................... 106
Innstilling av ventilasjonsdysene i
taket)  ....................................................... 97
Innvendig takstativ  .............................. 202
Instruksjonsbok (bilens utstyr)  ............. 19
Instrument-display

Funksjon/informasjon  ...................... 165
Oversikt  ........................................ 5, 165
Stille inn belysning  ........................... 168

Instrument-display
Se Varsel-/kontrollamper

Instrumentbelysning  ............................ 168
Intelligent Light System

Adaptiv fjernlysassistent  .................... 80
Intelligent lyssystem

Kurvelys  ............................................. 80

iPhone®

Se Apple CarPlay™
ISOFIX barnesetefeste

Anvisninger  ......................................... 31
Montere  .............................................. 32

J
Jekk  ....................................................... 254

Hydraulisk  ........................................ 233
Oppbevaringsplass for hydraulisk
jekk  .................................................. 233
Samsvarserklæring  ............................. 21
Ta hydraulisk jekk ut av oppbeva‐
ringsrommet  ..................................... 234

K
Kamera

Se 360°-kamera
Se Ryggekamera

Kilometerteller
Se Vise total veistrekning (meny Reise)

Kjettinger  .............................................. 236
Kjettinger for sklibeskyttelse

Se Kjettinger
Kjæledyr i bilen  ...................................... 37
Kjølemiddel (klimaanlegg)

Informasjon  ...................................... 274
Kjølevæske (motor)

Informasjon  ...................................... 273
Kontrollere nivå  ................................ 209

Kjørecomputer  ..................................... 166
Betjening  .......................................... 166
Meny hjelpegrafikk  ........................... 168
Meny navigasjon  ............................... 170
Meny radio  ........................................ 171
Meny Reise  ....................................... 169
Meny Service  .................................... 168
Meny telefon  ..................................... 171
Menyen Medier  ................................. 171
Menyer, oversikt  ............................... 166
Multifunksjonsdisplay  ....................... 167
Stille inn parkeringsvarmer/-venti‐
lasjon  ................................................ 101
Vise servicetermin  ........................... 205

Kjøredynamikkregulering
Se ESP® (elektronisk stabilitetsprogram)

Kjøreegenskaper (uvante)  ................... 235
Kjørefeltassistent  ................................. 157

Funksjon  ........................................... 157
Kjøring med tilhengerfeste  ............... 157
Systemgrenser  ................................. 157

Kjørefeltassistent
Se Aktiv kjørefeltassistent
Se Kjørefeltassistent

Kjørefeltregistrering (automatisk)
Se Aktiv kjørefeltassistent

Kjørelys
Se Automatisk kjørelys

Kjøreretningsindikator
Se Blinklys

Kjøresikkerhetssystem
ABS (blokkeringsfrie bremser)  .......... 138
Adaptivt bremselys  ........................... 142
Ansvar  .............................................. 137
ASR (antispinnregulering)  ................. 138

Stikkord 319



BAS (bremseassistentsystem)  .......... 138
EBD (Electronic Brakeforce Distri‐
bution)  .............................................. 140
ESP® (elektronisk stabilitetspro‐
gram) tilhengerstabilisering  .............. 139
ESP®-sidevindassistent  .................... 139
Oversikt  ............................................ 137
Radarsensorer  .................................. 137

Kjøresikkerhetssystem
Se Aktiv bremseassistent
Se ESP® (elektronisk stabilitetsprogram)

Kjøresystem
Se 360°-kamera
Se Aktiv avstandsassistent DISTRONIC
Se Aktiv kjørefeltassistent
Se ATTENTION ASSIST
Se Blindsoneassistent
Se Fartsbegrenser
Se HOLD-funksjon
Se Kjørefeltassistent
Se Parkeringsassistent PARKTRONIC
Se Ryggekamera
Se Tempomat
Se Trafikkskiltassistent

Kjøretips
Alkohol og kjøring  ............................. 106
Belastning på bremsen  ..................... 108
Bremser  ............................................ 108
Generelle kjøretips  ........................... 106
Innkjøringstips  .................................. 106
Kjøre gjennom vann på veien  ........... 109
Kjøring i motbakker  ........................... 113
Kjøring i terrenget  ............................. 110
Kjøring på våt veibane  ...................... 109
Nedoverbakke  .................................. 108
Nye bremseskiver og bremsebe‐
legg  .................................................. 108
Parkeringsbrems  .............................. 108
Transport på toget  ............................ 108
Utenlandsreise (informasjon)  ........... 108
Utenlandsreise (symmetrisk nærlys)  .. 78
Vannplaning  ...................................... 109
Vinterkjøring  ..................................... 110
Våt veibane  ...................................... 108

Kjøretøynivå
Heve  ................................................. 124
Senke  ............................................... 124

Kjøring med tilhenger
Koble tilhenger av/på  ....................... 163
Montere kulehals  .............................. 162
Stikkontakt  ....................................... 163

Kjøring med tilhengerfeste
Aktiv kjørefeltassistent  ..................... 158

Demontere kulehals  ......................... 163
Informasjon  ...................................... 160
Kjørefeltassistent  ............................. 157
Kuletrykk (maksimalt)  ....................... 275
Tilhengervekt  .................................... 275
Tillatt aksellast  ................................. 268

Kjøring og alkohol  ................................ 106
Klimatisering

regulere automatisk  ........................... 95
Klimaanlegg

automatisk regulering (bak)  ................ 95
Betjeningsenhet TEMPMATIC  ............. 93
Betjeningsenhet THERMOTRONIC  ...... 94
Fjern dugg på rutene  .......................... 96
Inn- og utkobling av vannbåren til‐
leggsoppvarming  ................................ 99
Kjølemiddel  ....................................... 274
Luftdyser baksete  ............................... 97
Luftdyser foran  ................................... 96
Lufte bilen (komfortåpning)  ................ 52
Luftfordelingens stillinger  ................... 95
Slå A/C-funksjon på/av  ..................... 95
Slå av og på  ........................................ 94
Slå bakruteoppvarmingen på og av  .... 96
Slå frontruteoppvarming på og av  ...... 96
slå på og av  ........................................ 94
Slå resirkuleringsmodus på/av  .......... 96
Slå synkroniseringsfunksjon på/av
(betjeningsenhet)  ............................... 96
Stille inn luftfordelingen  ..................... 95
Stille inn oppvarming bak  ................... 94
Ventilasjonsdyser i taket  .................... 97

Klokkeslett
Manuell tidsinnstilling  ....................... 179
Stille inn klokkeslett og dato auto‐
matisk  .............................................. 179
Stille inn klokkeslett-/datoformat  .... 179
Stille inn tidssonen  ........................... 179

Knapper
Ratt  .................................................. 166

Koble LOW RANGE inn/ut  .................... 121
Kollisjonspute  ......................................... 28

Aktivering  ........................................... 26
Begrenset beskyttelsespotensiale  ...... 29
Beskyttelsespotensial  ......................... 29
Kollisjonspute foran (fører, passa‐
sjer foran)  ........................................... 28
Monteringssteder  ............................... 28
Oversikt  .............................................. 28
Sidekollisjonspute  .............................. 28
Vinduskollisjonspute  .......................... 28
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Kollisjonspute foran (fører, passa‐
sjer foran)  ............................................... 28
Kombibryter

Se Blinklys
Se Fjernlys
Se Lyshorn

Komfortlukking  ...................................... 53
Komfortåpning  ....................................... 52
Komfortåpning/-lukking med
omluftknappen  ....................................... 96
Kontakter  .............................................. 184

Informasjon  ...................................... 184
Laste ned (fra mobiltelefon)  .............. 184
Navneformat  ..................................... 185
Ringe  ................................................ 185
Slette  ................................................ 185
Åpne  ................................................. 184

Kontaktliste
Se Kontakter

Korsryggstøtte (4-veis)  .......................... 62
Kulehals

montere  .................................... 162, 163
Kuletrykk (maksimalt)  ......................... 275
Kundeservice

Se ASSYST PLUS
Kupéalarm

Funksjon  ............................................. 55
Slå på og av  ........................................ 55

Kupelys
Bagasjerom  ........................................ 82
Baksete  .............................................. 82
innstilling  ............................................ 81

Kupélys
Lysforsinkelse  ..................................... 83

Kupélys (bak) (Skifte lyspærer)  ............. 87
Kurvelys  .................................................. 80

L
Lade

Batteri  .............................................. 221
Mobiltelefon (trådløs)  ......................... 75

Lagring av bildata
Elektroniske styreenheter  ................... 23
Tjenesteleverandør  ............................. 24

Lagringsmuligheter
Se Oppbevaring

Lagringsrom
Se Oppbevaring

Lakk (rengjøringstips)  .......................... 213

Lakkode  ................................................ 268
Langtidsparkering  ................................ 136
Lasteplanlemmer

Bakende  ............................................. 50
montere/demontere  ........................... 51
Sidelemmer  ........................................ 51
åpne og lukke  ..................................... 50

Lasteretningslinjer  ......................... 69, 198
Legge inn kjørestilling (automatgir)  .... 118
Lokaliseringslys

Slå av og på  ........................................ 81
Luftavløp  ................................................. 96

Baksete  .............................................. 97
innstilling (foran)  ................................ 96

Luftdyser
Se Innstilling av ventilasjonsdysene i taket)
Se Luftavløp

Luftinnsugningskasse vannavløps‐
ventil rengjøre  ...................................... 210
Lyd

Se Lydinnstillinger
Lydinnstillinger  ..................................... 197

Automatisk lydjustering  .................... 197
Informasjon  ...................................... 197
Stille inn balanse/fader  .................... 197
Stille inn diskant, mellomtone og
bass  .................................................. 197
Åpne lydmenyen  ............................... 197

Lys  ........................................................... 78
Adaptiv fjernlysassistent  .................... 80
Ansvar for lyssystemer  ....................... 78
Automatisk kjørelys  ............................ 78
Blinklys  ............................................... 79
Fjernlys  .............................................. 79
Kombibryter  ....................................... 79
Kurvelys  ............................................. 80
Lysbryter  ............................................ 78
Lyshorn  .............................................. 79
Lysrekkevidde  ..................................... 79
Nærlys  ................................................ 78
Parkeringslys  ...................................... 78
Sidelys  ................................................ 78
Skifte lyspære  .................................... 83
Stille inn instrumentbelysning  .......... 168
Tåkebaklyset  ....................................... 78
Utenlandsreise  ................................... 78
Varselblinklys  ..................................... 80

Lysbryter (oversikt)  ................................ 78
Lysforsinkelse

Innvendig  ............................................ 83
Utvendig  ............................................. 81
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Lyshorn  ................................................... 79
Lyspære

Ryggelys  ............................................. 87
Låse / låse opp

Ekstra dørsikring  ................................ 40
Låse opp og åpne fordørene innen‐
fra  ...................................................... 40
Slå den automatiske låsemekanis‐
men av/på  ......................................... 42

M
Manuell bilvask (rengjøring)  ................ 213
Manuell girkasse

Betjene girspaken  ............................. 116
Sette giret i revers  ............................ 116

Manuell parkeringsbrems  .................... 133
Aktivere/deaktivere  ......................... 133
Gjøre en nødbremsing  ...................... 134
Senke eller trekke opp  ...................... 133

Mattlakk (rengjøringstips)  ................... 213
Mediedisplay

Informasjon  ...................................... 173
Startskjerm  ....................................... 174
Taste inn tegn  ................................... 178

Mediemodus
Bruke stikkordsøk  ............................. 195
Fjerne yndlingssang  .......................... 194
Formater og datamedier som støt‐
tes  .................................................... 191
Informasjon om mediesøk  ................ 194
Koble til Bluetooth®-audioenhet  ....... 193
Koble til USB-enheter  ....................... 193
Legge til yndlingssang  ...................... 194
Opphavsrett og varemerker  .............. 192
Oversikt over mediemenyen  ............. 193
Starte medieavspilling  ...................... 194
Starte mediesøk  ............................... 195
Styre medieavspilling  ........................ 194

Medier
Betjene mediegjengivelse  ................. 171
Meny (kjørecomputer)  ...................... 171
Velge mediekilde  ............................... 171

Melding (multifunksjonsdisplay)
Se Displaymelding

Meldingsminne  ..................................... 278
Meny (kjørecomputer)

Hjelpegrafikk  .................................... 168
Medier  .............................................. 171
Navigasjon  ........................................ 170
Oversikt  ............................................ 166
Radio  ................................................ 171

Reise  ................................................ 169
Service  ............................................. 168
Telefon  .............................................. 171

Mercedes PRO
Informasjon  ...................................... 189

Mercedes PRO connect
Informasjon  ...................................... 187
Overførte data  .................................. 189
Ringe opp ved å bruke takbetje‐
ningsenheten  .................................... 188
Samtykke til dataoverføring  .............. 189
Serviceanrop med serviceanropsk‐
nappen  ............................................. 188
Servicemelding  ................................. 189
Ulykkeshjelp  ..................................... 188
Åpne kundesenteret  ......................... 188

Mercedes-Benz nødanropssystem  ...... 189
Automatisk nødanrop  ....................... 190
Egendiagnose (Russland)  .................. 191
Informasjon  ...................................... 189
Manuelt nødanrop  ............................ 190
Overførte data  .................................. 191
Oversikt  ............................................ 190
Starte/stoppe testmodus ERA
GLONASS  ......................................... 191

Mercedes-Benz verksted
Se Godkjent verksted

Merkeplate
Kjølemiddel  ....................................... 274

Miljøvern
Informasjon  ........................................ 18
Retur av utrangerte kjøretøy  ............... 18

Minnefunksjon (sete)  ............................. 62
Mobiltelefon  .......................................... 267

Frekvenser  ........................................ 267
Sendeeffekt (maksimal)  .................... 267
Trådløs lading  ..................................... 76

Mobiltelefon
Se Android Auto
Se Apple CarPlay™
Se Mobiltelefon
Se Telefon

Modell  ................................................... 268
Motor

ECO start-stopp-funksjon  .................. 113
Motornummer  .................................. 268
Starte (start-stopp-knapp)  ................ 104
Starthjelp  ......................................... 221
Stoppe (start-stopp-knapp)  ............... 132

Motordata
Vise  .................................................. 181
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Motoreffekt
Merknad ved endringer  ...................... 22

Motorelektronikk (informasjon)  .......... 267
Motornummer  ...................................... 268
Motornødstart  ...................................... 231
Motorolje  .............................................. 208

Additiver  ........................................... 272
Etterfylle  .......................................... 208
Kontrollere oljenivået med kjøre‐
computeren  ...................................... 207
Påfyllingsmengde  ............................. 273

Multifunksjonsdisplay (kjørecompu‐
ter)  ......................................................... 167
Multifunksjonsratt

Oversikt over knapper  ...................... 166
Multifunksjonsratt

Se Ratt
Multimediesystem

Hovedfunksjoner  .............................. 175
Konfigurere displayinnstillinger  ......... 179
Slå lyden av/på  ................................ 176
Stille inn lydstyrken  .......................... 177
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger  .... 180

Multimediesystem
Se Multimediesystemet MBUX (oversikt)

Multimediesystemet MBUX (over‐
sikt)  ........................................................ 173
Måleenheter

Innstilling  .......................................... 180

N
Naturtre (vedlikehold)  .......................... 216
Navigasjon

Meny (kjørecomputer)  ...................... 170
Navigasjonsanvisninger (kjørecom‐
puter)  ..................................................... 170
Near Field Communication (NFC)  ....... 183

Bruke mobiltelefonen  ....................... 183
Generell informasjon  ........................ 182
Koble mobiltelefonen til multime‐
diesystemet  ...................................... 183
Skifte mobiltelefon  ........................... 183

NFC
Se Near Field Communication (NFC)

Nivåregulering
Se ENR (elektronisk nivåregulering)

Nummerskiltbelysning (skifte lys‐
pære)  ....................................................... 86

Nærlys
Skifte lyspære  .................................... 84
slå på og av  ........................................ 78
Utenlandsinnstilling (symmetrisk)  ...... 78

Nødanropssystem
Se Mercedes-Benz nødanropssystem

Nødbremsing
Elektrisk parkeringsbrems  ................ 136
Manuell parkeringsbrems  ................. 134

Nødnøkkel
Låse døren  ......................................... 42
Låse opp døren  .................................. 42
Ta ut / sette inn  ................................. 39

Nødsfall
Brannslokningsapparat  ..................... 218
Førstehjelpsmappe  ........................... 218
Oversikt over hjelpesystemene  ........... 16
Refleksvest  ....................................... 218
Sette opp varseltrekanten  ................. 218
Ta ut varseltrekanten  ........................ 218

Nøkkel  ..................................................... 38
Akustisk kvitteringsmelding  ............... 39
Batteri  ................................................ 39
Feste på nøkkelknippe  ....................... 39
Funksjoner  ......................................... 38
Nødnøkkel  .......................................... 39
Opplåsingsinnstilling  .......................... 39
Oversikt  .............................................. 38
Problem  .............................................. 40
Radioforbindelse  ................................ 38
Strømforbruk  ...................................... 39

O
Olje

Se Motorolje
Ombygg  ................................................... 19
Omluftknapp

Komfortåpning/‑lukking  ..................... 96
On-board-diagnosegrensesnitt

Se Diagnosekobling
Open source programvare  ..................... 24
Oppbevaring  ........................................... 69

Armlene  .............................................. 69
Brillerom  ............................................. 70
Dør  ..................................................... 69
Hanskerom  ......................................... 69
Midtkonsoll  ......................................... 69
Oppbevaringsboks  .............................. 71

Oppbevaringsboks  .................................. 71
Oppbevaringsrom

Cockpit  ............................................... 70
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Oppbevaringsrom for bilverktøy  ......... 233
Opphavsrett  ............................................ 24
Opplåsingsinnstilling  ............................. 39
Oppmerksomhetsassistent

Se ATTENTION ASSIST
Oppvarming bak  ..................................... 94
Originaldeler  ........................................... 18
Overførte bildata

Android Auto  .................................... 187
Apple CarPlay™  ................................ 187

Oversikt lyspæretyper
Baklykter (varebil og kombi)  ............... 85
Baklys (chassis)  .................................. 86

P
Parkeringsassistent PARKTRONIC  ...... 147

Drive Away Assist  ............................. 156
Funksjon  ........................................... 147
Slå av  ................................................ 148
Slå på  ............................................... 148
Stille inn varselsignalet  ..................... 148
Systemgrenser  .................................. 147

Parkeringsbrems (elektrisk)
Se Elektrisk parkeringsbrems

Parkeringsbrems (manuell)
Se Manuell parkeringsbrems

Parkeringshjelp
Se Parkeringsassistent PARKTRONIC

Parkeringslys  .......................................... 78
Parkeringssperre

Oppheve manuelt  .............................. 119
Parkeringsstilling

Legge inn  .......................................... 118
Legge inn automatisk  ........................ 118

Parkeringsvarmer med varmluft
Slå på tidsur  ..................................... 101

Parkeringsvarmer/-ventilasjon
Displayindikatorer (fjernkontroll)  ...... 100
innstilling (kjørecomputer)  ................ 101
stille inn (fjernkontroll)  ....................... 99

Parkeringsvarmer/-ventilasjon
Se Inn- og utkobling av vannbåren
tilleggsoppvarming

Passasjersetebenk  ................................. 63
Oppbevaringsboks  .............................. 71

Passasjersikkerhet
Kjæledyr i bilen  ................................... 37

Passasjersikkerhet
Se Kollisjonspute

Se Passasjersikringssystem
Se Sikkerhetsbelte

Passasjersikringssystem  ....................... 25
Barn, informasjon om sikker trans‐
port  .................................................... 30
Begrenset beskyttelsespotensiale  ...... 25
Beskyttelsespotensial  ......................... 25
Feil  ..................................................... 25
Funksjon ved en ulykke  ...................... 26
Klart til funksjon  ................................. 25
Selvtest  .............................................. 25
Varsellampe  ....................................... 25

Plastkledning (vedlikehold)  ................. 216
Pumpe opp luftbelgen manuelt
(ENR)  ...................................................... 125
Punktering  ............................................. 219

Hjulskift  ........................................... 255
Informasjon  ...................................... 219

Påbygg  ..................................................... 19
Påbyggsretningslinjer  ............................ 19

Q
QR-kode (redningskort)  ......................... 23

R
Radarsensorer  ...................................... 137
Radio

Behandle radiostasjonsminne  ........... 197
Direkte frekvensinntasting  ............... 196
Flytte stasjon  .................................... 197
Lagre stasjon  .................................... 196
Meny (kjørecomputer)  ...................... 171
Oversikt  ............................................ 196
Slette stasjon  ................................... 197
Slå på  ............................................... 195
Slå radiotekst av og på  ..................... 197
Slå trafikkmeldinger av og på  ........... 197
Stille inn frekvensbånd  ..................... 196
Stille inn radiostasjonen  ................... 196
Stille inn volumøkning for trafikk‐
meldinger  ......................................... 197
søke etter stasjon  ............................. 196
Vise informasjon  ............................... 197
Vise radiotekst  .................................. 197
Åpne radiostasjonslisten  .................. 196

Radiobaserte kjøretøykomponenter
(samsvarserklæring)  .............................. 20
Radioforbindelse

Nøkkel  ................................................ 38
Radiokommunikasjonsutstyr

Frekvenser  ........................................ 267
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Informasjon om montering  ............... 267
Sendeeffekt (maksimal)  .................... 267

Radiostasjon
Direkte frekvensinntasting  ............... 196
Innstilling  .......................................... 196
Lagre  ................................................ 196
søke  .................................................. 196

Radiostasjonsliste
Åpne  ................................................. 196

Radiotelefon
Se Mobiltelefon

Ratt  ........................................................ 166
Innstilling  ............................................ 68
Knapper  ............................................ 166

Rear Cross Traffic Alert  ........................ 157
Redningskort  .......................................... 23
Reduksjonsmiddel

Se AdBlue®

Refleksvest  ............................................ 218
Regenerering

Avbryte  ............................................. 114
Starte  ................................................ 114

Registrere uoppmerksomhet
Se ATTENTION ASSIST

Registrering
Bil  ....................................................... 22

Regulere lysrekkevidde  ......................... 79
Reise (kjørecomputer)  ......................... 169
Reiseteller

Tilbakestille  ...................................... 170
Vise  .................................................. 169

Rengjøre vannavløpsventil luftinn‐
sugningskasse  ...................................... 210
Rengjøring

Se Vedlikehold
Rengjøring/vedlikehold

Lakk  .................................................. 213
Mattlakk  ........................................... 213

Reservehjul
Informasjon  ...................................... 261
Montere/demontere  ........................ 262

Resirkulering
Se Retur av utrangerte kjøretøy (miljøvern)

Retur av utrangerte kjøretøy (miljø‐
vern)  ........................................................ 18
Ringe

Se Anrop

Rute
Se Sidevindu

Ruter (vedlikehold)  ............................... 214
Ryggekamera  ........................................ 148

Funksjon  ........................................... 148
Slå automatisk modus av/på
(360°-kamera)  .................................. 152
Vedlikehold  ....................................... 214

Ryggelys
Skifte lyspære  .................................... 87
Skifte lyspærer (kassevogn og
kombi)  ................................................ 85

S
Samsvarserklæring

Elektromagnetisk kompatibilitet  ......... 20
Jekk  .................................................... 21
Radiobaserte kjøretøykomponenter  ... 20

Sensorer (vedlikehold)  ......................... 214
Service

Se ASSYST PLUS
Service (kjørecomputer)  ...................... 168
Serviceintervallindikator

Se ASSYST PLUS
Serviceverksted

Se Godkjent verksted
Sete

4-veis korsryggstøtte  .......................... 62
8-veis innstillingsmuligheter  ............... 60
Betjene minnefunksjonen  ................... 62
dreie (forsete)  ..................................... 62
foran (stille inn elektrisk)  .................... 60
Innstillingsmuligheter  ......................... 14
Korrekt kjøreposisjon  ......................... 57
Memory-funksjon  ............................... 60
Stille inn armlener  .............................. 63
Stille inn armlener (baksetebank)  ....... 66
Stille inn seteflate (dobbelt passa‐
sjersete)  ............................................. 63
Vippe klappsete opp/ned  ................... 63

Sete
Se Dobbelt passasjersete

Seter  .................................................. 57, 64
foran (manuell regulering, med
setekomfortpakke)  ............................. 58
foran (manuell regulering, uten
setekomfortpakke)  ............................. 57
foran (stille inn mekanisk)  .................. 58
med setekomfort-pakke  ..................... 58
Montere/demontere baksetebenk  ..... 64
Regulere hodestøtter manuelt  ............ 67
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uten setekomfort-pakke  ..................... 57
Setetrekk (vedlikehold)  ........................ 216
Sett girspaken i fri (automatgir)  .......... 117
Sette giret i revers  ................................ 117
Sidekollisjonspute  .................................. 28
Sidelys  ..................................................... 78
Sidemarkeringslys (bytte lyspære)  ....... 87
Sidespeil  ................................................. 90

innstilling  ............................................ 90
Innstillingsmuligheter  ......................... 14
vippe inn/ut  ....................................... 90

Sidevindassistent
Funksjon/informasjon  ...................... 139

Sidevindu  ................................................. 51
justere  ................................................ 53
Komfortlukking  ................................... 53
Komfortåpning  ................................... 52
lukke  ................................................... 51
lukke (alle)  .......................................... 51
Lukke med nøkkelen  .......................... 53
Problem  .............................................. 53
åpne  ................................................... 51
åpne (alle)  ........................................... 51
Åpne med nøkkel  ............................... 52

Sikkerhetsbelte  ................................ 26, 28
Begrenset beskyttelsespotensiale  ...... 27
Beskyttelsespotensial  ......................... 26
Løsne  ................................................. 28
Opprette  ............................................. 28
Stille inn høyden  ................................. 28
Varsellampe  ....................................... 28
Vedlikehold  ....................................... 216

Sikre bagasje  .................................. 69, 198
Sikringer  ............................................... 232

Før bytte  ........................................... 232
Informasjon  ...................................... 232
Sikrings- og reléboks i fotrommet
på passasjersiden foran  ................... 232
Sikrings- og reléboks i førersetets
setekasse  ......................................... 232

Skifte av hjul  ........................................ 254
Skifte gir

Giranbefaling  .................................... 116
Skifte glødelampe

Se Skifte lyspære
Skifte lyspære  ........................................ 83

Blinklys (bak) (chassis)  ....................... 87
Blinklys (bak) (varebil og kombi)  ......... 85
Blinklys (foran)  ................................... 84

Ekstra blinklys (biler med trekk på
alle hjul)  ............................................. 84
Fjernlys  .............................................. 84
Informasjon  ........................................ 83
Kupélys (bak)  ...................................... 87
Lyspæretyper baklykter (varebil og
kombi)  ................................................ 85
Lyspæretyper baklys (chassis)  ............ 86
Lyspæretyper halogen-lyskaster  ......... 83
Nummerskiltbelysning  ........................ 86
Nærlys  ................................................ 84
Ryggelys (varebil og kombi)  ................ 85
Sidemarkeringslys  .............................. 87

Skifte pære
Se Skifte lyspære

Skillevegg-skyvedør
fra førerrom  ........................................ 48
fra lasterom  ........................................ 48

Skyvedør
Barnesikring  ....................................... 36
Innstigning B-stolpe (knapp)  ............... 44
Lukke (innenfra)  ................................. 43
Lukke (utenfra)  ................................... 42
Midtkonsoll (knapp)  ............................ 44
Åpne (innenfra)  ................................... 43
Åpne (utenfra)  .................................... 42

Slepeøye
Montere/demontere  ........................ 231
Oppbevaringssted  ............................. 231

Slepeøye (oppbevaringssted)
Se Bilverktøy

Slå A/C-funksjon på/av  ......................... 95
Slå bakruteoppvarmingen på og av  ...... 96
Slå frontruteoppvarming på/av  ............ 96
Slå på tenningen (start-stopp-
knapp)  ................................................... 104
Slå resirkuleringsmodus på/av  ............ 96
Slå setevarme av/på  .............................. 67
Slå synkroniseringsfunksjon på/av
(betjeningsenhet)  ................................... 96
Smarttelefon

Se Android Auto
Se Apple CarPlay™
Se Telefon

Smøremiddeltilsetninger
Se Additiver

Småkjøring  ............................................ 107
Sommerdekk  ........................................ 235
Speedometer (digitalt)  ......................... 169
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Speil
Stille inn innvendig speil  ..................... 91

Speil
Se Sidespeil

Språk
Informasjon  ...................................... 180
Innstilling  .......................................... 180

Stanse alarmen (tyverialarm)  ................ 54
Start-stopp-funksjon

Se ECO start-stopp-funksjon
Start-stopp-knapp

Slå på spenningsforsyningen eller
tenningen  ......................................... 104
Starte bilen  ....................................... 104
Stoppe bilen  ..................................... 132

Starte
Se Bil

Starthjelp
Se Starthjelptilkobling

Starthjelptilkobling  .............................. 221
Startskjerm (mediedisplay)  ................. 174
Startsperre  ............................................. 54
Stasjon

Flytte  ................................................ 197
Slette  ................................................ 197

Stasjonsminne
Endre  ................................................ 197

Stemmegjenkjenning på mobiltele‐
fonen

Starte  ............................................... 183
Stoppe  .............................................. 183

Stigefeste
Bil med brisk  .................................... 202
Maksimallast  .................................... 277
Oversikt  ............................................ 202
Tekniske data  ................................... 277

Stikkontakt (12 V)  ............................. 73, 74
Bagasjerom  ........................................ 75
Førersete  ............................................ 74
Midtkonsoll foran  ................................ 73

Stikkontakt (230 V) (midtkonsollen
foran)  ....................................................... 74
Stille inn datoformatet  ......................... 179
Stille inn enhet for avstand  ................. 180
Stille inn hastigheten

Se Tempomat
Stoppekloss (bakhjulsdrift)  ................... 16

Strømforbruk
Nøkkel  ................................................ 39

Strømforsyning
Hovedstrømbryter  ............................. 115
Slå på (start-stopp-knapp)  ................ 104

Surround view
Se 360°-kamera

System
Stille inn klokkeslett-/datoformat  .... 179

Systeminnstillinger
Informasjon om språkvalget  ............. 180
Språk  ................................................ 180
Stille inn enhet for avstand  ............... 180
Stille inn klokkeslett og dato auto‐
matisk  .............................................. 179
Stille inn tidssonen  ........................... 179
Tilbakestillingsfunksjon (multime‐
diesystem)  ........................................ 180

Systeminnstillinger
Se Bluetooth®

Se Trådløst nett

T
Ta ut bilverktøyet  ................................. 233
Takbetjeningsenhet

Oversikt  .............................................. 10
Stille inn innvendige lys  ...................... 81

Takgrind (merknader)  .......................... 201
Takkledning (vedlikehold)  .................... 216
Takstativ (innvendig)  ........................... 202
Tankinnhold

AdBlue®  ............................................ 272
Drivstoff  ............................................ 271
Reserve (drivstoff)  ............................ 271

Taste inn tegn
Funksjon/informasjon  ...................... 178
Stille inn tastatur  .............................. 179
Via mediedisplay  ............................... 178

Tauemetoder  ......................................... 227
Tauing  .................................................... 228

Løftet for- eller bakaksel  .................. 230
Tekniske data

Bilens typeskilt  ................................. 268
Dekktrykkontroll  .............................. 250
Informasjon  ...................................... 267
Informasjon (tilhengerfeste)  ............. 275

Telefon  ........................................... 171, 181
Aktivere funksjoner under en sam‐
tale  ................................................... 184
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Bruke Near Field Communication
(NFC)  ................................................ 183
Deautorisere mobiltelefonen  ............ 182
Informasjon  .............................. 181, 182
Innkommende anrop under en
samtale  ............................................ 184
Koble til mobiltelefon (Near Field
Communication (NFC))  ..................... 183
Koble til mobiltelefon (Secure
Simple Pairing)  ................................. 182
Koble til mobiltelefon (tilgangs‐
kode)  ................................................ 182
Lytte- og talevolum  ........................... 183
Meny (kjørecomputer)  ...................... 171
Oversikt over telefonmenyen  ............ 181
Ringe  ................................................ 183
Samtale med flere deltagere  ............ 184
Skifte mobiltelefon  ........................... 182
Skifte mobiltelefon (Near Field
Communication NFC)  ....................... 183
Stemmegjenkjenning på mobiltele‐
fonen  ................................................ 183
Trådløs lading (mobiltelefon)  ............... 76

TEMPMATIC (betjeningsenhet)  .............. 93
Tempomat  ............................................. 142

Forutsetninger  .................................. 143
Funksjon  ........................................... 142
Hente opp hastigheten  ..................... 143
Knapper  ............................................ 143
Lagre hastigheten  ............................. 143
Slå av  ................................................ 143
Slå på  ............................................... 143
Stille inn hastigheten  ........................ 143
Systemgrenser  ................................. 142
Velge  ................................................ 143

Tenningsnøkkel
Se Nøkkel

Teppe (vedlikehold)  .............................. 216
Testmodus ERA-GLONASS

Starte/stoppe  ................................... 191
THERMOTRONIC (betjeningsenhet)  ...... 94
Tidsur

innstilling  .......................................... 101
Innstilling av avreisetid  ..................... 102
Oversikt  ............................................ 101
Slå hurtigoppvarming på/av  ............. 102
Slå på  ............................................... 101
Stille inn temperatur/driftstid  .......... 102

Tilbakestille (fabrikkinnstillinger)
Se Tilbakestillingsfunksjon (multi‐
mediesystem)

Tilbakestillingsfunksjon (multime‐
diesystem)  ............................................ 180
Tilbygg  ..................................................... 19
Tilhengerfeste

Demontere kulehals  ......................... 163
Generell informasjon  ........................ 275
Merknader om tilhengerdrift  ............ 160
Montere kulehals  .............................. 162
Stikkontakt  ....................................... 163
Vedlikehold  ....................................... 214

Tilhengerstabilisering  .......................... 139
Tilhengervekt  ........................................ 275
Tillatt aksellast  ..................................... 268
Tillatt totalvekt  ..................................... 268

Tillegg (AdBlue®)
Se AdBlue®

Tilleggsoppvarming med varmluft
Hurtigoppvarming  ............................ 102
Innstilling av avreisetid  ..................... 102
Problemer  ......................................... 102
Stille inn temperatur/driftstid  .......... 102
Stille inn tidsuret  .............................. 101
Tidsur, oversikt  ................................. 101

Tilsetninger (motorolje)
Se Additiver

Top Tether  ............................................... 32
Totalvekt  ............................................... 268
Touch control

Betjening  .......................................... 174
Kjørecomputer  ................................. 166
Stille inn akustisk tilbakemelding  ...... 175
Stille inn følsomhet  ........................... 174

Trafikkmelding
Slå av og på  ...................................... 197

Trafikkskiltassistent  ............................ 154
Funksjon/informasjon  ...................... 154
Systemgrenser  ................................. 154

Transport på toget  ................................ 108
Transportere (driftsstans bil)  .............. 230
Tretthetsregistrering

Se ATTENTION ASSIST
Trillesikring

Se HOLD-funksjon
Trådløs lading

Funksjon/informasjon  ........................ 75
Mobiltelefon  ....................................... 76

Trådløst nett  ......................................... 180
Innstilling  .......................................... 180
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Oversikt  ............................................ 180
Typegodkjenningsnummer (EU)  .......... 268
Typeskilt

Bil  ..................................................... 268
Motor  ............................................... 268

Tyverialarm
Ekstra dørsikring  ................................ 40
Startsperre  ......................................... 54

Tyverialarm
Se Innbrudds- og tyverialarm (EDW)

Tåkebaklyset  ........................................... 78

U
Understellsnummer

Se VIN
USB-kontakt bak  .................................... 75
Utenlandsreise

symmetrisk nærlys  ............................. 78
Tips  .................................................. 108

Utvendige lys
Vedlikehold  ....................................... 214

Utvendige lys
Se Lys

V
Vannplaning  .......................................... 109
Varmeanlegg (betjeningsenhet)  ............ 92
Varsel-/kontrollampe

!Gul kontrollampe for elektrisk
parkeringsbrems defekt  ........... 302, 303
!Rød kontrollampe for aktivert
elektrisk parkeringsbrems  ........ 302, 303
!Rød kontrollampe parkerings‐
bremse satt på  ................................. 303
·Varsellampe for avstandsvars‐
ling  ................................................... 307
JVarsellampe for bremser (gul)
 .......................................................... 305
JVarsellampe for bremser (rød)
 .......................................................... 306
hVarsellampe for dekktrykkon‐
troll blinker  ....................................... 309
æVarsellampe for drivstoffre‐
serve  ................................................ 308
#Varsellampe for elektrisk feil  .... 308
?Varsellampe for kjølevæske  ..... 308

;Varsellampe for motordiag‐
nose  ................................................. 309
6Varsellampe for passasjersik‐
ringssystem  ...................................... 302
ÐVarsellampe for servostyring  .... 307
!Varsellampen ABS  .................... 304

÷Varsellampen ESP® lyser  ......... 304

åVarsellampen ESP® OFF  ........... 303
hVarsellampen for dekktryk‐
kontroll lyser  .................................... 309

÷Varsellampen for ESP® blin‐
ker  .................................................... 304
7Varsellampen for sikkerhets‐
belte blinker  ..................................... 306
7Varsellampen for sikkerhets‐
belte lyser  ......................................... 307

Varsel-/kontrollamper  ............................. 5
Varselblinkanlegg  ................................... 80
Varseltrekant

Sette opp  .......................................... 218
Ta ut  .................................................. 218

Vaskeanlegg (rengjøring)  ..................... 212
Vaskevann

Se Vindusspylevæske (merknader)
Vedlikehold  ........................................... 216

Display  .............................................. 216
Eksosrør  ........................................... 214
Hjul/felger  ........................................ 214
Høytrykksvasker  ............................... 213
Manuell vask  ..................................... 213
Naturtre/dekor  ................................. 216
Plastkledning  .................................... 216
Rute  .................................................. 214
Ryggekamera/360°-kamera  ............. 214
Sensorer  ........................................... 214
Setetrekk  .......................................... 216
Sikkerhetsbelte  ................................. 216
Takkledning  ....................................... 216
Teppe  ................................................ 216
Tilhengerfeste  ................................... 214
Utvendige lys  .................................... 214
Vaskeanlegg  ...................................... 212
Viskerblad  ......................................... 214

Vedlikehold
Se ASSYST PLUS

Velge telefonnummer (kjørecompu‐
ter)  ......................................................... 171
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Verksted
Se Godkjent verksted

Verktøy
Se Bilverktøy
Se Oppbevaringsrom for bilverktøy
Se Ta ut bilverktøyet

Verktøy for hjulskift  ............................. 254
VIN  ......................................................... 268

Frontrute  .......................................... 268
Lese av  ............................................. 268
Sete  .................................................. 268
Typeskilt  ........................................... 268

Vindu
lukke (alle)  .......................................... 51
åpne (alle)  ........................................... 51

Vindu
Se Sidevindu

Vinduskollisjonspute  ............................. 28
Vindusløfter

Se Sidevindu
Vindusspylevæske

Informasjon  ...................................... 274
Vindusspylevæske (merknader)  .......... 274
Vindusvisker

Skifte viskerblad  ................................. 88
Skifte viskerblad (WET WIPER
SYSTEM)  ............................................. 89
slå på og av  ........................................ 88

Vindusvisker bak
skifte  .................................................. 90
slå på og av  ........................................ 88

Vinterdekk
Stille inn permanent hastighetsbe‐
grensning  ......................................... 145

Vinterkjøring (kjettinger)  ..................... 236
Vise rekkevidde (meny Reise)  ............. 169
Vise total veistrekning (meny Reise)
 ................................................................ 169
Viskerblad

skifte (frontrute)  ................................. 88
skifte (WET WIPER SYSTEM)  ............... 89
Vedlikehold  ....................................... 214

Volumøkning for trafikkmeldinger
Innstilling  .......................................... 197

Å
Åpne/lukke låsbart rom under
frontruten  ............................................... 70
Åpne/lukke motorpanseret  ................ 205
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Kolofon

Internett
Du kan lese mer om kjøretøyene fra Mercedes-
Benz og om Daimler AG på følgende nettsteder:

http://www.mercedes-benz.com

http://www.daimler.com

Redaksjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne
instruksjonsboken, kan du kontakte teknisk
redaksjon på følgende adresse:

Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service, 70546
Stuttgart, Tyskland
©Daimler AG: Opptrykk, oversettelse og kopiering
(ev. utdrag) er forbudt med mindre Daimler AG
har gitt skriftlig tillatelse til det.

Kjøretøyprodusent
Daimler AG

Mercedesstraße 137

70327 Stuttgart

Tyskland

Symboler

I denne instruksjonsboken finner du følgende
symboler:

& FARE Fare når det ikke tas hensyn til var‐
selinformasjon

Varselinformasjon gjør oppmerksom på farer
som kan skade din eller andre personers
helse eller utgjøre en livsfare for deg eller
andre personer.
# Ta hensyn til varselinformasjonen i

denne instruksjonsboken

+ MILJØVERN Miljøskader når miljøinfor‐
masjon ikke tas hensyn til

Miljøinformasjon inneholder informasjon om
miljøbevist adferd eller miljøbevist avfallsbe‐
handling.
# Ta hensyn til miljøinformasjon.

* MERKNAD Materielle skader når skade‐
informasjon ikke tas hensyn til

Skadeinformasjon gjør oppmerksom på farer
som kan føre til skader på bilen.
# Ta hensyn til skadeinformasjon.

% Praktiske merknader eller tilleggsinformasjon
du kan ha nytte av.

X Instruksjon

(Q side) Mer informasjon om et emne

Visning Visning på flerfunksjons-/multimedie‐
skjerm

+ Det øverste menynivået som skal vel‐
ges i multimediasystemet

* Tilsvarende undermenyer som skal
velges i multimediasystemet

* Angir en årsak

Redaksjonen avsluttet 09.02.17



DINE INSTRUKSJONSBØKER

Dokumentmappe i kjøretøyet
Her finner du all informasjon om bruk av kjøretøyet, tjenesteytelser og garanti i en
papirutgave.

Digitalt på internett
Du finner instruksjonsboken på hjemmesiden for Mercedes-Benz.

Digitalt som app
Mercedes-Benz Guides-appen kan lastes ned gratis fra de vanlige appbutikkene.

Apple® iOS AndroidTM

É9075844502Z115gËÍ
9075844502Z115
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