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Internet
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Mercedes-Benz køretøjer og Daimler AG på inter‐
nettet på:

http://www.mercedes-benz.com

http://www.daimler.com

Redaktion
I tilfælde af spørgsmål eller idéer til instruktions‐
bogen kan du henvende dig til den tekniske
redaktion på følgende adresse:

Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service, 70546
Stuttgart, Tyskland
©Daimler AG: Optryk, oversættelse og mangfol‐
diggørelse, også i uddrag, er ikke tilladt uden en
skriftlig tilladelse fra Daimler AG.

Køretøjsproducent
Daimler AG

Mercedesstraße 137

70327 Stuttgart

Tyskland

Advarsel passagerairbag

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare ved aktiveret passagerairbag

Hvis passagerairbaggen er aktiveret, kan et
barn, der sidder på passagersædet, rammes
af passagerairbaggen i tilfælde af en ulykke.

Brug ALDRIG bagudvendt børnesikkerhedsud‐
styr på et sæde med AKTIVERET FRONTAIR‐
BAG, da dette kan resultere i børns DØD eller
ALVORLIGE KVÆSTELSER hos børn.

Vær opmærksom på kapitlet "Børn i køretøjet".

Redaktionen afsluttet 25.06.2018



Velkommen hos Mercedes-Benz

Læs denne instruktionsbog grundigt, og lær dit
køretøj at kende før den første tur. Følg vejlednin‐
gerne og advarslerne i denne instruktionsbog for
din egen sikkerhed og for en længere levetid for
dit køretøj. Tilsidesættelse af disse kan føre til
skader på køretøjet samt personskader og skader
på miljøet.

Dit køretøjs udstyr eller produktbetegnelse kan
være forskellig alt afhængigt af:

R Model
R Ordre
R National udgave
R Tilgængelighed

Illustrationerne i denne instruktionsbog viser et
venstrestyret køretøj. Placeringen af køretøjsdele
og betjeningselementer afviger tilsvarende ved
højrestyrede køretøjer.

Mercedes-Benz videreudvikler hele tiden sine
køretøjer.

Mercedes-Benz forbeholder sig derfor retten til
ændringer inden for følgende punkter:

R Form
R Udstyr
R Teknik

Derfor kan beskrivelsen afvige fra dit køretøj i
enkelte tilfælde.

Følgende er en bestanddel af køretøjet:

R Digital instruktionsbog
R Instruktionsbog på tryk
R Servicehæfte
R Tillæg til instruktionsbog afhængigt af udstyr

Medbring altid disse dokumenter i køretøjet.
Overdrag alle dokumenter til den nye ejer ved
salg af køretøjet.
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9075840903Z108
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I denne instruktionsbog findes følgende symbo‐
ler:

& FARE Fare ved tilsidesættelse af advars‐
ler

Advarsler gør opmærksom på farer, som kan
bringe din sundhed eller dit liv i fare, eller
som kan bringe andre personers sundhed og
liv i fare.
# Advarslerne skal verholdes.

+ MILJØOPLYSNING Miljøskader ved tilsi‐
desættelse af miljøoplysninger

Miljøoplysninger fortæller om miljøbevidst
handling eller miljøbevidst bortskaffelse.
# Vær opmærksom på miljøoplysninger.

* BEMÆRK Materiel skade ved tilsidesæt‐
telse af oplysninger om materiel skade

Oplysninger om materiel skade gør opmærk‐
som på risici, der kan medføre skader på
bilen.
# Vær opmærksom på oplysninger om

materiel skade.

% Brugbare oplysninger eller yderligere informa‐
tioner, som kan være nyttige.

X Handlingsinstruktion

(Q side) Yderligere oplysninger vedrørende et
tema

Visning Visning i multifunktionsdisplay/
mediedisplay

+ Øverste menuniveau, som skal vælges
i multimediesystemet

* Tilsvarende undermenuer, som skal
vælges i multimediesystemet

* Angiver en årsag

4 Symboler





1Ratgearpaddles → 127

2DIRECT SELECT-gear → 126

3Bakspejl → 97

4 Tagbetjeningsenhed → 88

5DIN-udskæring til f.eks. fastgø‐
relse af fartskriver eller timer
for parkeringsvarme

6MBUX multimediesystemets
display

→ 202

7Betjeningselementer til MBUX-
multimediesystem

→ 205

8Klimatiseringssystem → 99

9Fartskriverleje

AAfdækning opbevaringsrum → 310

BKopholder → 79

C12 V-stikdåse → 80

DKøretøjer med KEYLESS-START:
stikplads nøgle

→ 113

EÅbning og lukning af elektrisk
skydedør

→ 50

F Til- og frakobling af havariblink‐
lys

→ 86

GUSB-stik → 76

HStart-stop-tast → 112

IHøjre kontaktfelt

Til-/frakobling af firehjulstræk → 130

Til-/frakobling af LOW RANGE → 131

Til-/frakobling af DSR → 131

Hævning/sænkning af bilens
niveau

→ 134

Aktivering/deaktivering af
kraftudtag

→ 171

Til-/frakobling af arbejdsom‐
drejningstalsreguleringen

→ 172

Til-/frakobling af lastrumsven‐
tilation

→ 111

Til-/frakobling af rotorblink → 87

JRattaster → 179

KÅbn motorhjelmen → 279

LVenstre kontaktfelt

Indstilling af arbejdsomdrej‐
ningstal

→ 173

M Lyskontakt

Lyslængderegulator → 85

NRattaster → 179

OKombikontakt

Blink → 85

Fjernlys → 85

Vinduesviskere → 94

Bagrudevisker → 95

6 Kort oversigt – Cockpit



Instrumentdisplay (farve‐
skærm)

1Kilometertæller → 178

2÷ ESP® → 382

3· Afstandsadvarsel → 387

4ü Sikkerhedssele ikke
spændt

→ 386

5#! Blinklys → 85

6Multifunktionsdisplay → 382

7h Advarselslampe, tab af
dæktryk

→ 382

8; Motordiagnose → 387

9% Forglødning og fejl for‐
glødningssystem

AOmdrejningstæller → 178

B! Parkeringsbremse lukket
(rød)

→ 382

CJ Bremser (rød) → 382

D# Elektrisk fejl → 387

EVisning af kølervæsketempera‐
tur og ? Kølervæske for
varm

→ 387

FKilometertæller (se særskilt
betjeningsvejledning)

G! Elektrisk parkerings‐
bremse (gul)

→ 382

H6 Sikkerhedssystem → 30

IK Fjernlys → 85

JL Nærlys → 84

KT Positionslys → 84

LVisning af brændstofniveau og
æ Brændstofreserve med
visning af tankdækslets place‐
ring

→ 387

M

 Tågelygte

→ 84

NR Tågebaglygte → 84

OJ Bremser (gul) → 382

P! ABS i fejltilstand → 382

Qå ESP® er slået fra → 382

Kort oversigt – Kombiinstrument 7



Instrumentdisplay (sort/hvid-
display) med styretaster

1Kilometertæller → 178

2÷ ESP® → 382

3· Afstandsadvarsel → 387

4ü Sikkerhedssele ikke
spændt

→ 386

5#! Blinklys → 85

6Visning af advarsels- og kon‐
trollamper

1 Mindst en dør er ikke kor‐
rekt lukket

h Faldende dæktryk → 382

Ð Servostyring i fejltilstand → 387

# Elektrisk fejl → 387

G SOS-nødopkaldssystem
(Mercedes-Benz-nødopkaldssy‐
stem)

æ Aktiv bremseassistent
frakoblet

é ATTENTION ASSIST fra‐
koblet

 Lane Keeping-assistent
ikke aktiv

_ Fjernlys-assistent → 87

e (hvid) Lane Keeping-assi‐
stent aktiv og klar til at
advare / e (rød) Lane Kee‐
ping-assistent advarer

7Omdrejningstæller

8Kilometertæller (se særskilt
betjeningsvejledning)

9; Motordiagnose → 387

A% Forglødning og fejl for‐
glødningssystem

B! Parkeringsbremse lukket
(rød)

→ 382

CJ Bremser (rød) → 382

DØ AdBlue-forråd for lavt → 138

Eæ Brændstofreserve → 387

F+ LOW RANGE aktiv → 131

G! Elektrisk parkerings‐
bremse (gul)

→ 382

HMultifunktionsdisplay → 382

I6 Sikkerhedssystem → 30

J

 Retarder (se særskilt
betjeningsvejledning)

KK Fjernlys → 85

LL Nærlys → 84

MT Positionslys → 84

8 Kort oversigt – Kombiinstrument



N

 Tågelygte

→ 84

OR Tågebaglygte → 84

PJ Bremser (gul) → 382

Q! ABS i fejltilstand → 382

Rå ESP® er slået fra → 382

Kort oversigt – Kombiinstrument 9



Instrumentdisplay (sort/hvid-
display) uden styretaster

1Kilometertæller → 178

2÷ ESP® → 382

3· Afstandsadvarsel → 387

4ü Sikkerhedssele ikke
spændt

→ 386

5#! Blinklys → 85

6Visning af advarsels- og kon‐
trollamper

C Mindst en dør er ikke kor‐
rekt lukket

h Advarselslampe, tab af
dæktryk

→ 382

Ð Servostyring i fejltilstand → 387

# Elektrisk fejl → 387

G SOS-nødopkaldssystem
(Mercedes-Benz-nødopkaldssy‐
stem)

æ Aktiv bremseassistent
frakoblet

é ATTENTION ASSIST fra‐
koblet

 Lane Keeping-assistent
ikke aktiv

_ Fjernlys-assistent → 87

e (hvid) Lane Keeping-assi‐
stent aktiv og klar til at
advare / e (rød) Lane Kee‐
ping-assistent advarer

 Retarder (se særskilt
betjeningsvejledning)

7Omdrejningstæller

8Kilometertæller (se særskilt
betjeningsvejledning)

9; Motordiagnose → 387

A% Forglødning og fejl for‐
glødningssystem

B! Parkeringsbremse lukket
(rød)

→ 382

CJ Bremser (rød) → 382

D Taster til betjening af bilens
computer

→ 179

EØ AdBlue-forråd for lavt → 138

Fæ Brændstofreserve → 387

G+ LOW RANGE aktiv → 131

H! Elektrisk parkerings‐
bremse (gul)

→ 382

IMultifunktionsdisplay → 382

J6 Sikkerhedssystem → 30

10 Kort oversigt – Kombiinstrument



KK Fjernlys → 85

LL Nærlys → 84

MT Positionslys → 84

N

 Tågelygte

→ 84

OR Tågebaglygte → 84

PJ Bremser (gul) → 382

Q! ABS i fejltilstand → 382

Rå ESP® er slået fra → 382

Kort oversigt – Kombiinstrument 11



Variant 1 af tagbetjeningsenhed
1Solskærme → 97

2 Tast til vejhjælpsopkald
(Mercedes PRO connect)

3Ì til-/frakobling af kabine‐
sikring

→ 61

Til-/frakobling af lys inde i bus‐
sen

4p Til-/frakobling af læselys
til venstre

5| Til-/frakobling af automa‐
tisk lysstyring

6c Tænd/sluk af kabinelyset
foran

7w Tænd/sluk af kabinelyset
bagi

8p Til-/frakobling af læselys
til højre

9ËTil-/frakobling af bugse‐
ringsbeskyttelse

→ 61

ABrillerum → 77

BG SOS-nødopkaldssystem
(Mercedes-Benz nødopkaldssy‐
stem)

C Tyverialarm-kontrollampe eller
LED-kontrollampe støttebatteri
nødopkaldssystem (kun for
Rusland)

12 Kort oversigt – Tagbetjeningsenhed



Variant 2 af tagbetjeningsenhed
1Solskærme → 97

2p Til-/frakobling af læselys
til venstre

3| Til-/frakobling af automa‐
tisk lysstyring

4c Tænd/sluk af kabinelyset
foran

5w Tænd/sluk af kabinelyset
bagi

6p Til-/frakobling af læselys
til højre

Kort oversigt – Tagbetjeningsenhed 13



Variant 3 af tagbetjeningsenhed
1Solskærme → 97

2| Til-/frakobling af automa‐
tisk lysstyring

3c Tænd/sluk af kabinelyset
foran

→ 61

4w Tænd/sluk af kabinelyset
bagi

14 Kort oversigt – Tagbetjeningsenhed



Variant 4 af tagbetjeningsenhed
1Solskærme → 97 2 Til-/frakobling af kabinelyset

Kort oversigt – Tagbetjeningsenhed 15



Dørbetjeningsenhed til biler med elektrisk indstillelige sæder
1 Indstilling af sidespejle → 96

2 Til-/frakobling af centrallås → 48

3 Til-/frakobling af sædevarme → 74

4Elektrisk indstilling af forsæde → 66

5Betjening af memory-funktion → 68

6Åbning af dør → 47

7Åbning/lukning af højre side‐
rude

→ 57

8Åbning/lukning af venstre side‐
rude

→ 57

16 Kort oversigt – Dørbetjeningsenhed



Dørbetjeningsenhed til biler uden elektrisk indstillelige sæder
1 Indstilling af sidespejle → 96

2 Til-/frakobling af centrallås → 48

3 Til-/frakobling af sædevarme → 74

4Åbning af dør → 47

5Åbning/lukning af højre side‐
rude

→ 57

6Åbning/lukning af venstre side‐
rude

→ 57

Kort oversigt – Dørbetjeningsenhed 17



1Kontrol og påfyldning af driv‐
midler

→ 349

Starthjælp → 297

2 Taster til SOS-nødopkaldssy‐
stem og vejhjælpsopkald

→ 294

3Advarselstrekant → 292

Advarselsvest → 292

Førstehjælpstaske → 292

4 Ildslukker → 292

5Køretøjer med baghjulstræk:
hydraulisk donkraft og værktøj
til hjulskift

→ 311

6Havariblinksystem → 86

7QR-koder til bestemmelse af
redningskortet

→ 27

8Afklemning af startbatteriet → 299

9Køretøjer med forhjulstræk:
mekanisk donkraft og værktøj
til hjulskift

→ 335

A Tankklap med mærkater for
dæktryk, brændstoftype og
QR-koder til bestemmelse af
redningskortet

→ 136

BPunktering → 295

18 Kort oversigt – Nøds- og havaritilfælde



CKøretøjer med baghjulstræk:
underlagskile

DReservehjul (eksempel) → 341

Kort oversigt – Nøds- og havaritilfælde 19



Hentning af digital instruktionsbog

Multimediesystem:
4 Info 5 Instruktionsbog 5Õ

Den digitale instruktionsbog beskriver funktionen
og betjeningen af:

R køretøjet
R multimediesystemet

# Vælg ét af de følgende menupunkter fra den
digitale instruktionsbog:
R Søgning: Her kan du søge efter stikord for

hurtigt at finde svar på spørgsmål i forbin‐
delse med betjeningen af køretøjet.
R Hurtig start: Her finder du de første trin til

indstilling af førersædet.
R Gode råd: Her finder du oplysninger, som for‐

bereder dig på bestemte hverdagssituationer
med dit køretøj.
R Bogmærker: Her får du afgang til bogmærker,

som du har selv gemt.
R Sprog: Her kan du indstille sproget for den

digitale instruktionsbog.

1 Tilbage
2 Tilføj bogmærker
3 Billede
4 Indholdsområde
5 Menu

Nogle afsnit i den digitale instruktionsbog, fx
advarsler, kan åbnes og lukkes.

Yderligere muligheder for at hente den digi‐
tale instruktionsbog 
Direkte åbning: Tryk længe på et punkt i multi‐
mediesystemets register for at åbne det tilsva‐
rende indhold i den digitale instruktionsbog.

LINGUATRONIC: Informationer om stemmesty‐
ringssystemet

Under kørslen er den digitale instruktionsbog
deaktiveret af sikkerhedsmæssige grunde.

% Du finder også instruktionsbogen i Mercedes-
Benz Guides App i de gængse appbutikker.

20 Digital instruktionsbog



Miljøbeskyttelse

+ Miljøoplysning Miljøskader på grund af
driftsbetingelser og personlig køremåde

Bilens udledning af skadelige stoffer hænger
direkte sammen med, hvordan den køres.

Du kan være med til at beskytte miljøet ved
at køre på en miljøvenlig måde. Vær i den for‐
bindelse opmærksom på følgende anbefalin‐
ger vedrørende driftsbetingelser og personlig
køremåde.
Driftsbetingelser:
# Sørg for, at dæktrykket er korrekt.
# Undgå at medbringe unødig last (fx en

tagbagagebærer, der ikke længere er i
brug).

# Overhold serviceintervallerne.
Hvis der regelmæssigt udføres service
på bilen, skåner dette miljøet.

# Få altid servicearbejde udført på et
autoriseret værksted.

Personlig køremåde:
# Træd ikke på speederpedalen ved start

af motoren.
# Undgå varmkøring af motoren, mens

bilen holder stille.
# Kør forudseende, og hold tilstrækkelig

afstand.
# Undgå hyppige og kraftige accelera‐

tioner samt opbremsninger.
# Skift gear i god tid, og kør kun Ô ud i

gearene.
# Sluk motoren, når du venter i trafikken,

benyt fx ECO start-stop-funktionen.
# Kør brændstofbesparende. Hold øje

med ECO-visningen for energieffektiv
kørsel.

Indsamling af udrangerede køretøjer

Kun for EU-lande:
Mercedes-Benz indsamler dit udrangerede køre‐
tøj, så det kan blive bortskaffet på miljøvenlig vis
iht. Den Europæiske Unions (EU) direktiv om
udrangerede køretøjer.

I forbindelse med indsamlingen af dit udrange‐
rede køretøj står der et net af indsamlingssteder
og demonteringsforetagender til rådighed for dig.

I disse foretagender kan du gratis aflevere dit
køretøj. På denne måde gør du et væsentligt
bidrag til at fuldende genanvendelsescyklen og til
at skåne ressourcerne.

Du kan finde yderligere informationer om genan‐
vendelsen af udrangerede køretøjer, nyttiggørel‐
sen samt betingelserne for indsamlingen på den
nationale Mercedes-Benz hjemmeside.

Originale Mercedes-Benz dele

+ Miljøoplysning Miljøskader på grund af
manglende brug af genbrugte ombyt‐
ningsaggregater

Daimler AG tilbyder genbrugte ombytningsag‐
gregater og ‑dele i samme kvalitet som nye
dele. Mangelsansvarskravene er tilmed de
samme som ved nye dele.
# Anvend genbrugte ombytningsaggrega‐

ter og -dele fra Daimler AG.

* BEMÆRK Reducering af sikkerhedssy‐
stemernes funktion pga. montering af til‐
behørsdele, reparationer eller svejsear‐
bejder

Inden for følgende områder af køretøjet kan
der monteres airbags, selestrammere samt
styreenheder og sensorer til sikkerhedssyste‐
merne:

R Dørrammer
R Tagramme
R Døre
R Dørstolper
R Dørtrin
R Sæder
R Cockpit
R Kombiinstrument
R Midterkonsol

# Installer ikke nogen tilbehørsdele inden
for disse områder fx audiosystemer.

# Foretag ikke nogen reparationer eller
svejsearbejder.

# Få den efterfølgende montering af tilbe‐
hørsdelene foretaget på et autoriseret
værksted.

Køretøjets driftssikkerhed kan være i fare, hvis du
anvender dele, dæk eller hjul samt sikkerhedsre‐
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levant udstyr, som ikke er godkendt af Mercedes-
Benz. Der kan opstå fejl i funktionen af sikker‐
hedsrelevante systemer, fx bremsesystemet.
Anvend udelukkende originale Mercedes-Benz
dele eller dele af tilsvarende kvalitet. Anvend kun
godkendte dæk, hjul og tilbehørsdele til din køre‐
tøjstype.

Mercedes-Benz kontrollerer, om de originale dele
samt de ombygnings- og tilbehørsdele, der er
godkendt til din køretøjstype, er driftspålidelige,
sikre og egnede. På trods af løbende markeds‐
overvågning kan Mercedes-Benz ikke vurdere
andre dele. Også selvom der i enkelttilfælde fore‐
ligger en godkendelse fra en teknisk kontrolin‐
stans eller en offentlig godkendelse, overtager
Mercedes-Benz intet ansvar for anvendelsen i
Mercedes-Benz køretøjer.

Bestemte dele til montering og ombygning er kun
godkendte, hvis de er i overensstemmelse med
gældende lovbestemmelser. Alle originale
Mercedes-Benz dele opfylder forudsætningen for
godkendelse. Dele, som ikke er godkendte, kan
medføre, at typegodkendelsen bortfalder.

I følgende situationer er dette tilfældet:

R Køretøjstypen, der er godkendt i typegodken‐
delsen, ændres.
R Andre trafikanter kan være i fare.
R Udstødningsgas- eller støjniveauet er forvær‐

ret.

Angiv altid køretøjets identifikationsnummer
(VIN) i forbindelse med bestillinger af originale
Mercedes-Benz dele (/ side 348).

Oplysning om monteringer, opbygninger,
indbygninger og ombygninger

Få af sikkerhedsgrunde opbygninger udført og
monteret i henhold til de gældende Mercedes-
Benz -opbygningsretningslinjer. Disse opbyg‐
ningsretningslinjer sikrer, at chassis og opbygning
danner en enhed, og at den størst mulig drifts- og
kørselssikkerhed opnås.

Producenten af køretøjet og producenten af
opbygningen skal altid sørge for, at de produkter,
de har fremstillet, kun markedsføres i sikker til‐
stand og ikke kan udgøre en fare for personer.
Ellers truer civil-, straffe- eller offentlig-retlige
konsekvenser. Den enkelte producent hæfter for
det produkt, vedkommende har fremstillet. Over‐
holdelsen af direktiv 2001/95/EF om generel
produktionssikkerhed skal garanteres af produ‐

centerne af monteringer, opbygninger, indbygnin‐
ger og ombygninger.

Af sikkerhedsgrunde anbefaler Mercedes-Benz:

R Udfør ikke andre ændringer på køretøjet.
R Indhent accept fra Mercedes-Benz ved afvi‐

gelser fra de godkendte opbygningsretnings‐
linjer.

Godkendelse på offentlige synssteder eller myn‐
dighedsgodkendelser udelukker sikkerhedsrisici.

Vær opmærksom på oplysningerne vedrørende
Mercedes-Benz originaldele (/ side 21).

Du finder Mercedes-Benz opbygningsretningslin‐
jer på internettet på adressen https://bb-
portal.mercedes-benz.com/portal/kat_iv.html?
&L. Vær opmærksom på, at særskilte adgangsret‐
tigheder er påkrævet for at få adgang til
Mercedes-Benz karrosseriproducentportalen.

Der finder du også oplysninger om pin-belægning
og udskiftning af sikringer.

% Du kan få yderligere oplysninger på et autori‐
seret værksted.

& ADVARSEL Risiko for ulykke‑ og tilskade‐
komst ved fagligt ukorrekt omgang med
ombygninger eller ændringer på køretøjet

Ombygninger eller ændringer på køretøjet kan
begrænse systemers eller komponenters
funktion.

Dermed kan disse ikke længere fungere efter
hensigten, og/eller køretøjets driftssikkerhed
er truet.
# Ombygninger eller ændringer på køretø‐

jet skal altid udføres af et kvalificeret,
autoriseret værksted.

Heller ikke tydeligvis små ændringer på køretøjet
som f.eks. montering af en kølerbeklædning til
vinterdrift, er ikke tilladt. Motorkøleren må ikke
afdækkes. Brug heller ikke termomåtter, insekt‐
beskyttelsesbetræk eller lignende.

Det kan forvaske diagnosesystemets værdier. I
nogen land er registreringen af motordiagnose‐
data foreskrevet ved lov og skal til enhver tid
være dokumenterbare og korrekte.

Fabriksmonteringen af lastrumsbund af træ eller
plastik er en integreret del af køretøjets struktur.
Hvis denne lastrumsbund fjernes, kan karosseriet
beskadiges. Lastsikringen begrænses, og surre‐
punkternes maksimale lastbæreevne er ikke læn‐
gere garanteret. Få derfor ikke lastrumsbunden
fjernet.
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Anvisninger vedr. skillevæg
Biler, der er godkendt som erhvervskøretøjer (N1,
N2), opfylder ikke ISO 27956 uden skillevæg,
som beskriver korrekt sikring af last i varebiler.
Ved anvendelse af bilen til varetransport anbefa‐
les eftermontering af skillevæg, da en korrekt sik‐
ring af last i biler uden skillevæg kun vanskeligt
kan implementeres.

Instruktionsbog

I denne driftsvejledning beskrives alle dit køretøjs
modeller, standard- og ekstraudstyr, som man
kunne få på tidspunktet for redaktionens afslut‐
ning for denne driftsvejledning. Der kan fore‐
komme landespecifikke forskelle. Vær opmærk‐
som på, at dit køretøj evt. ikke er udstyret med
alle de beskrevne funktioner. Dette vedrører lige‐
ledes sikkerhedsrelevante systemer og funk‐
tioner. Det kan derfor være, at udstyret i dit køre‐
tøj afviger fra nogle af beskrivelserne og illustra‐
tionerne.

Alle systemer, som befinder sig i dit køretøjet, er
opstillet i de originale købsaftaledokumenter til
køretøjet.

I tilfælde af spørgsmål til udstyr og betjening kan
du henvende dig til et Mercedes-Benz service‐
værksted.

Driftsvejledningen og servicehæftet er vigtige
dokumenter og skal opbevares i køretøjet.

Anvisning til køretøjer, der har fået monteret
udstyr hos opbygningsproducenter
Følg altid betjeningsvejledningen fra opbygnings‐
producenten. Ellers risikerer du at overse risici.

Driftssikkerhed

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
funktionsfejl eller systemsvigt

Hvis du ikke får udført det foreskrevne ser‐
vice-/vedligeholdelsesarbejde eller nødven‐
dige reparationer, kan der opstå funktionsfejl
eller systemsvigt.
# Få altid det foreskrevne service‑/vedli‐

geholdelsesarbejde samt nødvendige
reparationer udført på et autoriseret
værksted.

& ADVARSEL Fare for ulykke‑ og person‐
skade som følge af ukorrekte ændringer
på elektroniske komponenter

Ændringer på elektroniske komponenter,
deres software samt ledningsforbindelser kan
påvirke deres funktion og/eller funktionen af
andre komponenter, som de er forbundet
med. Især sikkerhedsrelevante systemer kan
være berørt.

Dermed kan disse ikke længere fungere efter
hensigten, og/eller køretøjets driftssikkerhed
er truet.
# Du må ikke foretage indgreb i lednings‐

forbindelser og elektroniske komponen‐
ter eller tilhørende software.

# Få altid arbejde på elektrisk og elektro‐
nisk udstyr udført på et autoriseret
værksted.

Driftstilladelsen bortfalder, hvis du foretager
ændringer af bilelektronikken.

Se afsnittet "Bilens elektronik" i kapitlet "Tekni‐
ske data".

& ADVARSEL Brandfare ved brændbare
materialer på udstødningssystemets
varme dele

Hvis brændbare materialer, fx blade, græs
eller grene, er i kontakt med udstødningssy‐
stemets varme dele, kan disse materialer
antændes.
# Sørg for at kontrollere undervognen

regelmæssigt ved kørsel på løst under‐
lag eller i terræn.

# Sørg især for at fjerne indeklemte plan‐
tedele eller andre brændbare materialer.

# Kontakt et autoriseret værksted med
det samme i tilfælde af beskadigelser.

* BEMÆRK Beskadigelse af bilen

Særligt i følgende tilfælde kan bilen blive
beskadiget:

R Bilen sidder fast med bunden, fx på grund
af en høj kantsten eller på veje uden
belægning.
R Bilen kører for hurtigt hen over en forhin‐

dring, fx en kantsten, et vejbump eller et
hul.
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R En tung genstand slår mod undervognen
eller undervognsdele.

I sådanne og lignende situationer kan karros‐
seriet, undervognen, undervognsdele, hjul
eller dæk også blive beskadiget, uden at det
kan ses. Sådanne beskadigede komponenter
kan svigte uventet eller ikke længere som
beregnet være i stand til at modstå de belast‐
ninger, der opstår i forbindelse med en
ulykke.

Hvis undervognsbeklædningen er beskadiget,
kan brændbare materialer som fx blade, græs
eller grene sætte sig fast mellem undervog‐
nen og undervognsbeklædningen. Disse
materialer kan antændes, hvis de kommer i
kontakt med udstødningssystemets varme
dele.
# Få bilen kontrolleret og repareret med

det samme på et autoriseret værksted.

eller
# stands bilen med det samme ved nedsat

kørselssikkerhed under fortsat kørsel
under hensyntagen til trafikken, og kon‐
takt et autoriseret værksted.

Overensstemmelseserklæring

Elektromagnetisk kompatibilitet

Bilkomponenternes elektromagnetiske kompatibi‐
litet er kontrolleret og dokumenteret i henhold til
bestemmelse UN-R 10 i den aktuelt gældende
udgave.

Radiobaserede køretøjskomponenter

Nedenstående henvisning gælder for alle køretø‐
jets radiobaserede komponenter og de informati‐
onssystemer og kommunikationsenheder, der er
integreret i køretøjet:

Dette køretøjs radiobaserede komponenter opfyl‐
der de grundlæggende krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan få
mere at vide på et Mercedes-Benz serviceværk‐
sted.

Nedenfor kan du se adresserne på producenter af
radiokomponenter, der på grund af deres stør‐
relse eller beskaffenhed ikke kan vise disse infor‐
mationer på systemet.

Sensorer til dæktrykskontrol
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger
Straße 17, 42551 Velbert, Tyskland

Fjernbetjent nøgle
Marquardt GmbH, Schloßstraße 16, 78604 Rie‐
theim, Tyskland

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger
Straße 17, 42551 Velbert, Tyskland

Antennemoduler
Hirschmann Car Communication GmbH, Stuttgar‐
ter Straße 45-51, 72654 Neckartenzlingen, Tysk‐
land

Radarsensorer
Robert Bosch GmbH, Daimlerstraße 6,
71229 Leonberg, Tyskland

Mobil kommunikation & telematik
Yanfeng Visteon Automotive Trim Systems Co.,
Ltd., 1001 Qinzhou Rd(N), 200233 Shanghai, Kina

Harman Becker Automotive Systems GmbH, post‐
boks 2260, 76303 Karlsbad, Tyskland

Fjernbetjening til ekstra varmefunktion
Digades GmbH, Äußere Weberstraße 20,
02763 Zittau, Tyskland

Radioapplikationer i køretøjet
Ud over de typiske frekvenser til mobil kommuni‐
kation anvender køretøjer fra Mercedes-Benz føl‐
gende radioapplikationer.
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Radioapplikationer i køretøjet

Frekvensområde Teknologi Sendeydelse/magnetfelt‐
styrke

433 MHz (433.05 –
434.79 MHz)

Fjernbetjent nøgle, dæktryks‐
kontrol, antennemoduler, fjern‐
betjening til ekstra varmefunk‐
tion

≤ 10 mW e.r.p.

2,4 GHz ISM-bånd (2400 –
2483,5 MHz)

Bluetooth®, R-LAN, ≤ 100 mW e.i.r.p.

76 – 77 GHz 76 GHz radar ≤ 55 dBm peak e.i.r.p.

Donkraft

Overensstemmelseserklæring – hydraulisk
donkraft
Kopi og oversættelse af den originale overens‐
stemmelseserklæring:

EF-overensstemmelseserklæring 2006/42/EF

Vi, WEBER-HYDRAULIK GMBH, D-Heilbronner Str.
30, 74363 Güglingen, erklærer hermed, at pro‐
duktet "Weber-Hydraulik donkraft" type:

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

Belastning: 2.000 til 100.000 kg

Serienr.: fra årgang 01/2010

opfylder de gældende, grundlæggende sikker‐
heds- og sundhedskrav fra EF-maskindirektivet.

Denne EF-overensstemmelseserklæring mister
sin gyldighed:

R i tilfælde af forandringer og reparationer
udført af ikke sagkyndige personer
R hvis produkterne ikke bruges i overensstem‐

melse med de anvendelsestilfælde i overens‐
stemmelse med formålet, som er angivet i
brugsanvisningen
R hvis de kontroller, som regelmæssigt skal

gennemføres, ikke udføres.

Gældende EF-direktiver: EF-maskindirektiv
2006/42/EF

Anvendte standarder: ISO 11530

Kvalitetssikring: DIN EN ISO 9001:2000

Güglingen, den 01.07.2013

Underskrevet af

Administrerende direktør, WEBER-HYDRAULIK
GmbH

Fuldmægtig for teknisk dokumentation, WEBER-
HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30, D-74363 Güglingen

Overensstemmelseserklæring for mekanisk
donkraft
Kopi og oversættelse af den originale overens‐
stemmelseserklæring:
EF-overensstemmelseserklæring 
1.

Underskriveren, som repræsentant

Producent:

BRANO a.s.

74741 Hradec nad Moravicí, Opavská 1000,

Den Tjekkiske Republik

Identifikationsnr.: 64-387-5933

Momsnr.: CZ64-387-5933

erklærer under eneansvar, at produktet:

2. a)

Betegnelse:

Donkraft

Type, nummer:

A 910 580 00 00

Produktionsår: 2017

opfylder alle gældende bestemmelser

Direktiv nr. 2006/42/EF

b)

Beskrivelse og anvendelsesformål:

Donkraften er udelukkende beregnet til at løfte
det angivne køretøj iht. brugsanvisningen, der er
klæbet fast på donkraften.

Produktets tekniske dokumentation befinder sig
hos producenten. Fuldmægtig for indsamling af
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tekniske dokumenter: leder af den tekniske afde‐
ling Brano a.s.

3.

Hradec nad Moravicí

Sted

4.

12.07.2017

Dato

Underskrevet af:

Director of Quality

Diagnoseforbindelse

Diagnoseforbindelsen forbinder diagnoseudstyr
på et autoriseret værksted.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved tilslutning
af enheder til diagnoseforbindelsen

Hvis du tilslutter enheder til køretøjets diag‐
noseforbindelse, kan det føre til funktionsned‐
sættelser for bilens systemer.

Dette kan forringe køretøjets driftssikkerhed.
# Tilslut kun enheder til bilens diagnose‐

forbindelse, som Mercedes-Benz har
godkendt til bilen.

& ADVARSEL Risiko for ulykke ved gen‐
stande i fodrummet i førersiden

Genstande i fodrummet i førersiden kan
begrænse pedalvandringen eller blokere en
pedal, som er trådt ned.

Dette bringer bilens drifts‑ og trafiksikkerhed
i fare.
# Opbevar alle genstande sikkert i bilen,

så de ikke kan komme i fodrummet i
førersiden.

# Montér altid bundmåtterne fast og som
foreskrevet, så der altid er sikret til‐
strækkelig plads til pedalerne.

# Anvend ikke løse bundmåtter, og læg
ikke flere bundmåtter oven på hinanden.

* BEMÆRK Batteriafladning ved brug af
enheder på diagnoseforbindelsen

Det belaster batteriet, når der er tilsluttet
enheder på diagnoseforbindelsen.
# Kontrollér batteriets opladningstilstand.

# Oplad batteriet, hvis opladningstilstan‐
den er lav, fx efter at have kørt en lang
strækning.

Tilslutningen af enheder til diagnoseforbindelsen
kan medføre, at fx oplysninger om udstødnings‐
overvågningen nulstilles. Der er derved en risiko
for, at køretøjet ikke opfylder kravene ved den
næste udstødningsundersøgelse i forbindelse
med hovedeftersynet.

Oplysninger om ændringer af motorydelsen

En forøget ydelse kan resultere i følgende:

R Emissionsværdien kan ændre sig.
R Der kan opstå funktionsfejl.
R Der kan opstå følgeskader.

Motorens driftssikkerhed er ikke sikret i hvert til‐
fælde.

Hvis du vil øge køretøjets motorydelse:

R skal dækkene, undervognen, bremse- og
motorkølesystemet tilpasses den øgede
motorydelse
R skal køretøjet certificeres igen
R skal ydelsesændringen meldes til forsikrings‐

selskabet.

Ellers bortfalder typegodkendelsen og forsikrings‐
dækningen.

Hvis køretøjet sælges, skal du oplyse køberen om
køretøjets ændrede motorydelse. Ellers kan dette
— afhængigt af lovgivningen — være strafbart.

Autoriseret værksted

Et autoriseret værksted har den nødvendige fagvi‐
den og de nødvendige værktøjer og kvalifikatio‐
ner til at kunne udføre de krævede arbejder på
køretøjet. Dette gælder særligt i forbindelse med
de sikkerhedsrelevante arbejder.

Sørg for, at følgende arbejder på køretøjet altid
udføres på et autoriseret værksted:

R Sikkerhedsrelevante arbejder
R Service‑ og vedligeholdelsesarbejder
R Reparationsarbejder
R Ændringer samt monteringer og ombygninger
R Arbejder i forbindelse med elektroniske kom‐

ponenter
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Mercedes-Benz anbefaler et Mercedes-Benz ser‐
viceværksted.

Køretøjsregistrering

Det kan forekomme, at Mercedes-Benz anmoder
sine serviceværksteder om at foretage teknisk
eftersyn af bestemte køretøjer. Eftersynene for‐
bedrer kvaliteten af køretøjerne og deres sikker‐
hed.

Mercedes-Benz kan kun informere dig om køre‐
tøjskontrollerne, hvis Mercedes-Benz har dine
registreringsdata.

I de følgende tilfælde kan det være, at dit køretøj
ikke er registeret i dit navn:

R Du har ikke købt køretøjet hos en autoriseret
forhandler.
R Dit køretøj er endnu ikke blevet undersøgt på

et Mercedes-Benz serviceværksted.

Få dit køretøj registreret på et Mercedes-Benz
serviceværksted.

Informér Mercedes-Benz hurtigst muligt i tilfælde
af ændring af din adresse eller ejerskifte. Dette
kan du fx gøre på et Mercedes-Benz serviceværk‐
sted.

Korrekt anvendelse af køretøjet

Hvis du fjerner mærkater med advarselshenvis‐
ninger, kan du eller andre personer ikke gen‐
kende farer. Lad mærkater med advarselshenvis‐
ninger blive siddende.

Tag navnlig hensyn til følgende informationer, hvis
du anvender køretøjet:

R Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning
R Tekniske data for bilen
R Trafikregler og ‑forskrifter
R Motorkøretøjslove og sikkerhedsstandarder

Oplysninger om REACH-forordningen
Gælder kun EU- og EFTA-lande:
REACH-forordningen (forordning (EF) nr.
1907/2006, artikel 33) fastlægger en informati‐
onspligt for særligt problematiske stoffer (SVHC).

Daimler AG handler efter bedste evne for at
undgå anvendelsen og brugen af disse SVHC'er
og muliggøre kundens sikre håndtering af disse
stoffer. Ifølge leverandøroplysninger og interne
produktoplysninger fra Daimler AG er man

bekendt med SVHC'er, som udgør mere end 0,1
vægtprocent af enkelte artikler i denne bil.

Yderligere oplysninger finder du på følgende
adresse:

R http://www.daimler.com/reach
R http://www.daimler.com/reach/en

Produktansvar

* BEMÆRK Skade på køretøjet på grund af
manglende overholdelse af oplysningerne
i instruktionsbogen

Manglende overholdelse af oplysningerne i
instruktionsbogen kan medføre skade på dit
køretøj.

Sådanne skader er hverken dækket af pro‐
duktansvaret eller nyvogns-‑ eller brugtvogns‐
garantien.
# Følg oplysningerne i denne instruktions‐

bog med henblik på at anvende køretø‐
jet korrekt samt at undgå eventuelle
skader på køretøjet.

QR-koder til redningskort

QR-kodeklistermærket befinder sig på B-stolpen
på fører- og passagersiden. I tilfælde af en ulykke
kan redningstjenesterne ved hjælp af QR-koderne
hurtigt finde det passende redningskort til dit
køretøj. Det aktuelle redningskort indeholder
kortfattet de vigtigste oplysninger om dit køretøj,
fx føringen af elledningerne.

Du kan finde yderligere oplysninger på http://
www.mercedes-benz.de/qr-code.

Datalagring

Elektroniske styreenheder

I din bil er der monteret elektroniske styreenhe‐
der. Nogle af dem er nødvendige for, at bilen kan
fungere sikkert, andre hjælper dig under kørslen
(førerassistancesystemer). Desuden har bilen
komfort- eller underholdningssystemer, som også
er mulige takket være elektroniske styreenheder.

De elektroniske styreenheder indeholder datahu‐
kommelser, som kan gemme tekniske oplysninger
om bilens tilstand, slid på komponenter, service‐
behov samt tekniske hændelser og fejl midlerti‐
digt eller permanent.
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Disse oplysninger dokumenterer generelt tilstan‐
den for en komponent, et modul, et system eller
omgivelserne, f.eks.:

R Driftstilstande for systemkomponenter (f.eks.
påfyldningsniveauer, batteristatus, dæktryk)
R statusmeddelelser for bilen eller dens enkelt‐

komponenter (f.eks. hjulomdrejningstal/
hastighed, bevægelsesdeceleration, tværac‐
celeration, visning af spændte sikkerhedsse‐
ler)
R Fejl og defekter i vigtige systemkomponenter

(f.eks. lys, bremser)
R Oplysninger om hændelser, som kan skade

bilen
R Systemernes reaktioner i særlige kørselssi‐

tuationer (f.eks. udløsning af en airbag, akti‐
vering af stabilitetsreguleringssystemer)
R Omgivende forhold (f.eks. temperatur, regn‐

sensor)

Foruden at levere de egentlige styreenhedsfunkti‐
oner anvendes disse oplysninger også til at regi‐
strere og afhjælpe fejl samt til producentens opti‐
mering af bilens funktioner. De fleste af disse
data er flygtige og bliver kun behandlet i selve
bilen. Kun en lille del af oplysningerne gemmes i
hændelses- eller fejlhukommelser.

Når du gør brug af serviceydelser, kan medarbej‐
derne i servicenettet (f.eks. værksteder, produ‐
cent) eller tredjemand (f.eks. vejhjælp) udlæse de
tekniske data fra bilen. Serviceydelser er f.eks.
reparationer, vedligeholdelsesprocesser, garanti‐
sager og kvalitetssikringsforanstaltninger. Udlæs‐
ningen sker via den lovpligtige tilslutning bereg‐
net til diagnoseforbindelsen i bilen. De pågæl‐
dende steder i servicenettet eller tredjemand ind‐
samler, behandler og anvender disse oplysninger.
Oplysningerne dokumenterer tekniske tilstande i
bilen, hjælper ved fejlfindingen og kvalitetsforbe‐
dringen og videregives eventuelt til producenten.
Producenten er desuden underlagt produktan‐
svar. Til dette formål har producenten brug for
tekniske data fra bilerne.

Fejlhukommelser i bilen kan nulstilles af et ser‐
viceværksted i forbindelse med reparationer eller
servicearbejde.

Afhængigt af det valgte udstyr kan du selv lægge
data ind i bilens komfort- og infotainmentfunktio‐
ner.

Hertil hører f.eks.:

R multimediedata såsom musik, film eller fotos
til afspilning i et integreret multimediesystem

R Adressebogsdata til anvendelse i forbindelse
med et integreret håndfrit betjeningssystem
eller et integreret navigationssystem
R Indtastede navigationsdestinationer
R Data om benyttelse af internettjenester

Disse data kan gemmes lokalt i bilen, eller de kan
befinde sig på en enhed, som du har tilsluttet til
bilen (f.eks. smart, USB-nøgle, MP3-afspiller).
Hvis disse data gemmes i bilen, kan du slette
dem, når du vil. Disse data videresendes udeluk‐
kende efter dit ønske, navnlig i forbindelse med
benyttelse af online-tjenester svarende til de ind‐
stillinger, du har valgt.

Du kan gemme komfortindstillinger/individuelle
valg i bilen og ændre dem når som helst.

Hertil hører afhængigt af udstyr f.eks.:

R indstillinger af sæde- og ratpositioner
R undervogns- og klimatiseringsindstillinger
R individuelle valg såsom kabinebelysning

Hvis din bil er udstyret til dette, kan du forbinde
din smartphone eller en anden mobil enhed med
bilen. Du kan styre enheden med de betjenings‐
elementer, der er integreret i bilen. Således kan
smartphonens billede og lyd udsendes via multi‐
mediesystemet. Samtidig overføres visse oplys‐
ninger til din smartphone.

Hertil hører – alt efter integrationsmåden – f.eks.:

R Generelle oplysninger om bilen
R Positionsdata

Dette gør det muligt at benytte udvalgte apps på
smartphonen, f.eks. navigation eller musikafspil‐
ning. Der sker ikke yderligere interaktion mellem
smartphone og bil, navnlig ikke aktiv adgang til
bilens data. Den videre databehandling afgøres af
udbyderen af den konkret anvendte app. Det
afhænger af den pågældende app og din smartp‐
hones operativsystem, om du kan foretage indstil‐
linger og i givet fald hvilke.

Online-tjenester

Tilslutning til mobilnettet
Hvis din bil har en mobilnetforbindelse, kan der
udveksles data mellem din bil og andre systemer.
Tilslutningen til mobilnettet gøres mulig gennem
en sende- og modtagerenhed i køretøjet selv eller
via mobile terminaler, som du har tilsluttet (f.eks.
smartphones). Via denne tilslutning til mobilnet‐
tet kan der anvendes online-funktioner. Disse
omfatter online-tjenester og applikationer/apps,
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som producenten og andre udbydere stiller til
rådighed.

Producentens egne tjenester
I forbindelse med producentens onlinetjenester
beskriver producenten de pågældende funktioner
et egnet sted (f.eks. brugsanvisning, producen‐
tens webside) og giver de hertil knyttede databe‐
skyttelsesretlige oplysninger. Der kan ved udførel‐
sen af online-tjenester blive anvendt personlige
oplysninger. I den forbindelse sker dataudvekslin‐
gen via en beskyttet forbindelse f.eks. med pro‐
ducentens it-systemer. Registreringen, bearbejd‐
ningen og anvendelsen af personlige data med
henblik på tjenesters tilgængelighed sker udeluk‐
kende på baggrund af en lovmæssig tilladelse
eller et samtykke.

Som regel kan du aktivere og deaktivere tjene‐
sterne og funktionerne (til dels omkostningsplig‐
tige). I nogle tilfælde gælder dette også for selve
køretøjets dataforbindelse. Navnlig lovpligtige
funktioner og tjenester er undtaget fra dette.

Tjenester fra tredjepart
Hvis der er mulighed for at benytte andre udbyde‐
res onlinetjenester, er disse tjenester underlagt
den pågældende udbyders ansvar samt databe‐
skyttelses- og anvendelsesbetingelser. Producen‐
ten har ingen indflydelse på det indhold, som
udveksles i den forbindelse med disse.

Orientér dig derfor hos den pågældende tjeneste‐
udbyder om typen og omfanget af samt formålet
med indhentningen og anvendelsen af personlige
data inden for rammerne af tjenester fra tredje‐
part.

Ophavsret

Du finder oplysninger om licenser til anvendt fri
software og open source-software i din bil på
datamediet i mappen med bilens papirer og med
opdateringer på internettet under:

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

Sikkerhedssystemets beskyttelsesvirkning

Sikkerhedssystemet omfatter følgende kompo‐
nenter:

R Sikkerhedsselesystem
R Airbags
R Børnesikkerhedsudstyr
R Fastgørelser af børnesæde

Sikkerhedssystemet kan i tilfælde af en ulykke
hjælpe til med at forhindre, at personerne i bilen
kommer i kontakt med kabinens dele. Desuden
kan sikkerhedssystemet mindske belastningen af
personerne i bilen i tilfælde af en ulykke.

Kun en korrekt spændt sikkerhedssele kan
udfolde sin beskyttelsesvirkning. Afhængigt af
den registrerede ulykkessituation supplerer sele‐
strammere og/eller airbags den korrekt spændte
sikkerhedssele. Selestrammere og/eller airbags
udløses ikke ved enhver ulykke.

Biler med passagersædebænk: Selestrammeren
ved passagersædet udløses uanset, om selelås‐
tungen til sikkerhedsselen er sat i selelåsen.

Hvis bilen ikke har nogen førerairbag, omfatter
sikkerhedsselesystemet ikke nogen selestrammer
eller selekraftbegrænser.

For at sikkerhedssystemet skal kunne beskytte
efter hensigten, skal hver person i bilen:

R Spænde sikkerhedsselen korrekt
R Indtage en næsten lodret siddeposition, med

ryggen mod ryglænet
R Sidde, så fødderne er placeret på gulvet.
R Personer under 1,50 m skal altid være fast‐

spændt i et ekstra sikkerhedssystem, som er
egnet til Mercedes-Benz biler.

Intet system, som fås på markedet i dag, kan dog
helt udelukke kvæstelser og livsfarlige personska‐
der. Især beskytter sikkerhedssele og airbag
generelt ikke mod genstande, som trænger ind i
bilen udefra. Også risikoen for at komme til skade
på grund af airbagen, der udløses, kan ikke ude‐
lukkes helt.

Begrænsning af et sikkerhedssystems
beskyttelsespotentiale

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af ændringer ved sikker‐
hedssystemet

Hvis der foretages ændringer på sikkerheds‐
systemet virker dette ikke længere efter hen‐
sigten.

Sikkerhedssystemet kan så ikke længere
beskytte personerne i bilen efter hensigten
og fx svigte i forbindelse med en ulykke eller
blive aktiveret uventet
# Foretag aldrig ændringer på delene i et

sikkerhedssystem.
# Foretag ingen indgreb i ledningsforbin‐

delser, elektroniske komponenter eller
tilhørende software.

Hvis bilen skal tilpasses en person med handicap,
skal du henvende dig til et autoriseret værksted.

Mercedes-Benz anbefaler, at du anvender kør‐
selshjælp, som Mercedes-Benz har godkendt til
din bil.

Funktionsklart sikkerhedssystem

Når tændingen er slået til, lyser advarselslampen
til sikkerhedssystemet 6 under selvtesten.
Den slukker igen senest nogle sekunder efter, at
bilen er startet. Komponenterne i sikkerhedssy‐
stemet er funktionsklare.

Fejl i sikkerhedssystemets funktion

I følgende tilfælde er der tale om en fejl i sikker‐
hedssystemet:

R Advarselslampen sikkerhedssystem 6
tænder ikke, når tændingen er slået til.
R Under kørslen lyser advarselslampen sikker‐

hedssystem 6 konstant, eller den tænder
gentagne gange.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af funktionsfejl i sikkerhedssyste‐
met

Hvis sikkerhedssystemet er defekt, kan kom‐
ponenter i sikkerhedssystemet blive aktiveret
utilsigtet eller ikke blive udløst som tilsigtet
ved en ulykke. Det kan f.eks. vedrøre sele‐
strammer eller airbag.
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# Få sikkerhedssystemet kontrolleret og
repareret med det samme på et autori‐
seret værksted.

Sikkerhedssystemets funktion ved en ulykke

Sikkerhedssystemets funktion bestemmes af,
hvor alvorlig påkørslen beregnes til at blive, og
hvilken ulykkestype der aftegner sig:

R Frontalkollision
R Hækkollision
R Sidekollision

Aktiveringstærsklen for komponenterne i sikker‐
hedssystemet beregnes ud fra en vurdering af de
sensorværdier, der måles forskellige steder i
bilen. Dette sker forudseende. Udløsningen af
sikkerhedssystemets komponenter skal ske i tide
i starten af kollisionsfasen.

Faktorer, der først kan ses eller måles efter kolli‐
sionen, har ingen betydning for udløsning af en
airbag. De er heller ikke nogen indikation herfor.

Der kan ske en væsentlig deformering af bilen,
uden at en airbag udløses. Dette er tilfældet, hvis
kun relativt let deformérbare dele rammes, og der
ikke forekommer en høj deceleration af bilen.
Omvendt kan en airbag være udløst, selv om
bilen kun viser få tegn på deformation. Hvis fx
meget hårde bildele såsom længdevanger ram‐
mes, kan den deraf følgende deceleration være
kraftig nok.

Sikkerhedssystemets komponenter kan akti‐
veres eller udløses uafhængigt af hinanden:

Komponenter Registreret udløs‐
ningssituation

Selestrammere Frontalkollision, hæk‐
kollision, sidekolli‐
sion1)

Førerairbag, passager‐
airbag

Frontalkollision

Sideairbag Sidekollision

Rudeairbag Sidekollision, frontal‐
kollision

1) Kun hvis bilen er udstyret med sideairbag eller
rudeairbag.

& ADVARSEL Fare for forbrænding på
grund af varme dele i airbagen

Når en airbag er udløst, er airbagens dele
varme.
# Rør ikke ved airbagens dele.
# Få en udløst airbag udskiftet med det

samme hos et autoriseret værksted.

Mercedes-Benz anbefaler, at bilen efter en ulykke
bugseres til et autoriseret værksted. Vær især
opmærksom på dette, efter en selestrammer
eller airbag er blevet udløst.

Når selestrammer eller airbag udløses, høres et
knald, og der kan komme pulverstøv ud:

R Knaldet nedsætter som regel ikke hørelsen.
R Pulverstøvet, der kommer ud, er generelt ikke

sundhedsskadeligt, men det kan dog hos per‐
soner med astma eller åndedrætsbesvær
kortvarigt få problemer med vejrtrækningen.

For at undgå disse vejrtrækningsproblemer
bør du forlade bilen eller åbne en rude med
det samme, hvis det ikke er forbundet med
fare.

Sikkerhedsseler

Sikkerhedsselens beskyttelsesvirkning

Spænd altid sikkerhedsselen korrekt, før du
kører. Kun en korrekt spændt sikkerhedssele kan
sikre den fulde beskyttelsesvirkning.

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af en forkert spændt
sikkerhedssele

Hvis sikkerhedsselen er spændt forkert, kan
den ikke beskytte som tiltænkt.

Desuden kan en sikkerhedssele, som er
spændt forkert, fx i forbindelse med en
ulykke, en opbremsning eller pludselige ret‐
ningsskift føre til kvæstelser.
# Kontrollér altid, at alle personerne i

bilen i korrekt fastspændt og sidder kor‐
rekt.

Vær altid opmærksom på oplysningerne om kor‐
rekt førersædeposition og om indstilling af
sæderne (/ side 63).
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For at sikkerhedsselen skal kunne beskytte efter
hensigten, skal alle personer i bilen sørge for føl‐
gende:

R Sikkerhedsselen skal sidde stramt og tæt til
kroppen og må ikke være snoet.
R Sikkerhedsselen skal sidde hen over midten

af skulderen og så langt nede i hofteregionen
som muligt.
R Skulderseledelen bør ikke berøre halsen og

må ikke føres under armen eller bag ryggen.
R Undgå tykt tøj som fx en vinterfrakke.
R Tryk hofteselen så langt nedad i hofteregio‐

nen som muligt, og træk den stram med skul‐
derseledelen. Hofteselen må aldrig forløbe
hen over mave eller underliv.

Gravide kvinder skal også være opmærk‐
somme på dette.
R Før aldrig sikkerhedsselen hen over skarpe,

spidse, skurende eller skrøbelige genstande.
R Spænd altid kun én person fast med en sik‐

kerhedssele. Du må aldrig transportere en
baby eller et barn på skødet af en af perso‐
nerne i bilen.
R Du må aldrig fastspænde genstande sammen

med en person. Overhold altid oplysningerne
om læsning af bilen ved sikring af genstande,
bagage eller last.(/ side 75).

Sørg også for, at der aldrig er placeret gen‐
stande mellem en person og sædet, fx puder.

Når du medbringer et barn i bilen, skal du altid
være opmærksom på sikkerhedsoplysningerne
om "Børn i bilen" (/ side 35).

Begrænsning af sikkerhedsselens beskyttel‐
sesvirkning

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af forkert sædeposition

Hvis ryglænet ikke er i næsten lodret position,
giver sikkerhedsselen ikke sikkerhedsbeskyt‐
telse efter hensigten.

I dette tilfælde kan du i forbindelse med en
opbremsning eller en ulykke glide ned under
sikkerhedsselen og dermed komme til skade
på fx på underliv eller hals.
# Indstil sædet korrekt, før du skal køre.
# Sørg altid for, at ryglænet står i næsten

lodret position og skulderseledelen lig‐
ger hen over midten af skuldrene.

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare uden ekstra sikkerhedssystemer
for små systemer

Personer med en højde på under 1,50 m kan
ikke spænde sikkerhedsselen korrekt uden
egnede supplerende sikkerhedssystemer.

Hvis sikkerhedsselen er spændt forkert, kan
den ikke beskytte som tiltænkt. Desuden kan
en sikkerhedssele, som er spændt forkert, fx i
forbindelse med en ulykke, en opbremsning
eller pludselige retningsskift føre til kvæstel‐
ser.
# Fastspænd altid personer under en

højde på 1,50 m i et egnet supplerende
sikkerhedssystem.

& ADVARSEL Fare for kvæstelser eller livs‐
fare på grund af beskadigede eller modifi‐
cerede sikkerhedsseler

Sikkerhedsseler kan især ikke yde beskyt‐
telse i følgende situationer:

R Sikkerhedsselen er beskadiget, ændret,
meget snavset, bleget eller farvet
R Selelåsen er beskadiget eller meget snav‐

set
R Der er foretaget ændringer på selestram‐

meren, seleforankringen eller seleoprulle‐
ren.

Sikkerhedsseler kan i forbindelse med en
ulykke også beskadiges, så det ikke er synligt,
fx på grund af glassplinter.

Ændrede eller beskadigede sikkerhedsseler
kan gå i stykker eller svigte, fx i forbindelse
med en ulykke.

Ændrede selestrammere kan aktiveres utilsig‐
tet eller ikke fungere som de skal.
# Foretag aldrig ændringer på sikkerheds‐

seler, selestrammere, seleforankringer
og seleoprullere.

# Sørg for, at sikkerhedsselerne er fri for
skader, ikke er slidte og ikke er snav‐
sede.

# Få sikkerhedsselerne kontrolleret med
det samme på et autoriseret værksted
efter en ulykke.

Mercedes-Benz anbefaler, at du anvender sikker‐
hedsseler, som Mercedes-Benz har godkendt til
din bil.
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& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af selestrammere, der
er pyroteknisk udløst

Selestrammer, som har været udløst pyrotek‐
nisk, er ikke længere funktionsdygtige og kan
derfor ikke beskytte som tiltænkt.
# Få de pyroteknisk udløste selestram‐

mere udskiftet med det samme hos et
autoriseret værksted.

Mercedes-Benz anbefaler, at bilen efter en ulykke
bugseres til et autoriseret værksted.

* BEMÆRK Beskadigelse af en sikkerheds‐
sele, der er kommet i klemme

Hvis en ubenyttet sikkerhedssele ikke er helt
oprullet, kan den komme i klemme i døren
eller i sædemekanismen.
# Kontrollér altid, at en ubenyttet sikker‐

hedssele er helt oprullet.

Påtagning og indstilling af sikkerhedssele

Hvis sikkerhedsselen trækkes hurtigt eller med et
ryk ud af seleåbningen, blokerer seleoprulleren.
Selebåndet kan ikke trækkes længere ud.

# Sæt selelåstungen 2 til sikkerhedsselen ind
i den selelås, som hører til siddepladsen 1,
og lad den gå i indgreb.

# Mens du trykker på seleåbningsfrigørelsen,
skal du skubbe seleåbningen 3 til den
ønskede position.

# Slip seleåbningsfrigørelsen, og sørg for, at
seleåbningen 3 går i indgreb.

Biler med enkeltpassagersæde: 

* BEMÆRK Udløsning af selestrammer,
når passagersædet ikke er i brug

Når selelåstungen til sikkerhedsselen er gået i
indgreb i selelåsen på passagersædet, der
ikke er i brug, kan selestrammeren blive
udløst sammen med andre systemer i forbin‐
delse med en ulykke.
# Spænd altid kun én person fast med en

sikkerhedssele.

Aftagning af sikkerhedssele

# Tryk på frigørelsestasten i selelåsen, og før
sikkerhedsselen tilbage med selelåstungen.

Funktion for seleadvarsel for fører og passa‐
ger

Advarselslampen sikkerhedssele ü i instru‐
mentdisplayet gør dig opmærksom på, at alle per‐
soner i bilen skal spænde sikkerhedsselen kor‐
rekt.

Desuden kan der lyde en advarselslyd.

Når førerens sele er spændt, slukker seleadvars‐
len. Alt efter bilens udstyr slukker seleadvarslen,
så snart fører og passager er fastspændt.

Kun for bestemte lande: Uanset om førerens sele
allerede er spændt, lyser advarselslampen sikker‐
hedssele ü i seks sekunder efter hver aktive‐
ring af tændingen. Når motoren er startet, slukker
den, så snart førerens sele er spændt.

Airbags

Oversigt over airbags

1 Førerairbag
2 Rudeairbag
3 Passagerairbag
4 Sideairbag

Sikkerhed for personerne i bilen 33



Markeringen AIRBAG viser, hvor der er monteret
en airbag.

En airbag kan ved aktivering øge beskyttelsespo‐
tentialet for den pågældende person i bilen.

Muligt beskyttelsespotentiale pr. airbag:

AIRBAG Muligt beskyttelsespo‐
tentiale for …

Førerairbag, pas‐
sagerairbag

Hoved og brystkasse

Rudeairbag Hoved

Sideairbag Brystkasse og bækken

Airbagens beskyttelsesvirkning

Afhængigt af ulykkessituationen kan en airbag
som supplement til en korrekt spændt sikker‐
hedssele øge beskyttelsesvirkningen.

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af forkert sædeposition

Hvis du afviger fra den korrekte sædeposi‐
tion, kan airbagen ikke beskytte efter hensig‐
ten og kan sågar forårsage yderligere kvæ‐
stelser, når den udløses.

For at undgå risici skal alle personer i bilen
skal altid sikre, at følgende retningslinjer
overholdes:

R Spænd sikkerhedsselen korrekt. Vær især
opmærksom på, at hofteselen aldrig må
sidde hen over maven eller underlivet på
gravide.
R Indtag den korrekte sædeposition, og

hold størst mulig afstand til airbagen.
R Vær opmærksom på følgende oplysninger.

# Kontrollér altid, at der ikke befinder sig
nogen genstande mellem airbag og per‐
sonen i bilen.

Alle personer i bilen skal især overholde følgende
retningslinjer for at undgå risici på grund af en
airbag, der udløses:

R Indstil sæderne korrekt, før du kører, fører- og
passagersæde så langt bagud som muligt.

Vær i den forbindelse altid opmærksom på
oplysningerne om korrekt førersædeposition
(/ side 63).
R Hold altid kun fast i rattet yderst på ratkran‐

sen. Så kan airbagen folde sig uhindret ud.

R Læn dig altid mod ryglænet under kørslen.
Bøj dig ikke frem, og læn dig ikke mod døren
eller sideruden. Du vil i så fald befinde dig i
airbagenes udfoldelsesområde.
R Fødderne skal altid være på gulvet. Læg fx

ikke dine fødder på cockpittet. Dine fødder vil
i så fald befinde sig i airbagens udfoldelses‐
område.
R Vær opmærksom på de supplerende oplysnin‐

ger, når du medbringer børn i bilen
(/ side 35).
R Opbevar og fastgør altid genstande korrekt i

bilen.

Genstande i kabinen kan nedsætte airbagens
funktion efter hensigten. Alle personer i bilen skal
især altid sikre, at følgende retningslinjer overhol‐
des:

R Ingen andre personer, dyr eller genstande må
befinde sig mellem personerne i bilen og en
airbag.
R Der må ikke lægges genstande mellem sædet

og døren samt dørstolpen (B-stolpen).
R Hæng ikke hårde genstande som fx bøjler på

holdegreb eller tøjkroge.
R Der må ikke fastgøres tilbehørsdele såsom

mobile navigationsenheder, mobiltelefoner
eller dåseholdere i en airbags udfoldelsesom‐
råde, fx på cockpit, dør, siderude eller sidebe‐
klædning.

Desuden må ingen tilslutningskabler, spænde‐
bånd eller holdeseler befinde sig eller fastgø‐
res i en airbags udfoldelsesområde. Monte‐
ringsvejledningen fra tilbehørsproducenten
skal altid følges, i særdeleshed oplysningerne
om egnet monteringssted.
R Undgå at have tunge, skarpkantede eller skrø‐

belige genstande i lommerne på dit tøj. Opbe‐
var sådanne genstande på en egnet plads.

Begrænsning af airbagenes beskyttelsesvirk‐
ning

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af ændringer ved afdækningen til
en airbag

Hvis du ændrer en afdækningen til en airbag
eller anbringer genstande, fx også mærkater,
på den, kan airbagen ikke længere virke efter
hensigten.
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# Foretag aldrig ændringer af afdæknin‐
gen til en airbag, og anbring ingen gen‐
stande på den.

Airbagen er monteret det sted, hvor der er et AIR‐
BAG-mærke (/ side 33).

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af uegnede sædebetræk

Uegnede sædeindtræk kan forhindre, at air‐
bagene, der er integreret i sæderne, udløses.

Airbagene kan så ikke længere beskytte per‐
sonerne i bilen efter hensigten.
# Anvend kun sædeindtræk, som

Mercedes-Benz har godkendt til det
pågældende sæde.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af funktionsfejl på sensorerne i
dørbeklædningen

I dørene er anbragt sensorer til styring af air‐
bags. Sensorernes funktion kan være nedsat
på grund af ændringer eller ukorrekt udført
arbejde på døre eller dørbeklædninger. Der‐
ved kan airbagene muligvis ikke længe virke
efter hensigten.

Airbagene kan så ikke længere beskytte per‐
sonerne i bilen efter hensigten.
# Foretag aldrig ændringer på dørene eller

dele af dørene.
# Få arbejde på døre eller dørbeklædnin‐

ger foretaget hos et autoriseret værk‐
sted.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af en airbag, der har været udløst

En airbag, som har været udløst, yder ikke
længere nogen beskyttelsesvirkning og kan
ikke beskytte som tiltænkt i tilfælde af en
ulykke.
# For at udskifte en udløst airbag skal du

få bilen bugseret hen til et autoriseret
værksted.

Få udløste airbags udskiftet med det samme.

Børn i bilen

Oplysninger om sikker transport af børn

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved børn uden opsyn i bilen

Hvis børn opholder sig i bilen uden opsyn, kan
de særligt

R åbne døre og derved udgøre en risiko for
andre personer eller trafikanter
R stige ud og komme til skade i trafikken
R betjene bilens udstyr og fx komme i

klemme

Desuden kan børnene sætte bilen i bevæ‐
gelse ved fx at

R deaktivere parkeringsbremsen
R skifte gearpositionen
R starte bilen

# Lad aldrig børn være alene i køretøjet.
# Tag altid nøglen med dig, når du forlader

køretøjet, og aflås køretøjet.
# Nøglen skal opbevares utilgængeligt for

børn.

& ADVARSEL Livsfare som følge af høj
varme eller kuldepåvirkning i bilen

Hvis personer – navnlig børn – i længere tid
udsættes for kraftig varme‑ eller kuldepåvirk‐
ning, er der fare for personskade eller sågar
livsfare!
# Lad aldrig personer – navnlig børn –

være alene i bilen.
# Efterlad aldrig dyr uden opsyn i bilen.

& ADVARSEL Fare for forbrænding på
grund af direkte sol på børnesædet

Hvis børnesikkerhedsudstyret udsættes for
direkte sol, kan delene blive meget varme.

Børn kan brænde sig på disse varme dele,
især på børnesikkerhedsudstyrets metalliske
dele.
# Sørg altid for, at børnesikkerhedsudstyr

ikke er udsat for direkte sol.
# Beskyt det fx med et tæppe.
# Hvis børnesikkerhedsudstyret har været

udsat for direkte sol, skal du lade det
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køle af, inden du fastspænder barnet i
det.

# Lad aldrig børn være alene i bilen.

Mercedes-Benz anbefaler med henblik på bedre
beskyttelse af børn under 12 år eller under
1,50 m altid at overholde følgende:

R Sørg for, at børn kun sikres i børnesikker‐
hedsudstyr, som er egnet og anbefalet til
Mercedes-Benz biler, og som passer til bar‐
nets alder, vægt og højde. Det er meget vig‐
tigt, at du er opmærksom på børnesikker‐
hedsudstyrets anvendelsesområde.
R Montér børnesikkerhedsudstyret på et bag‐

sæde om muligt.
R Benyt kun følgende fastgørelsessystemer til

børnesikkerhedsudstyr:
- Sikkerhedsselesystemet
- ISOFIX-fastspændingsbøjlerne
- Top Tether-beslagene
R Følg monteringsvejledningen fra producenten

af børnesikkerhedsudstyret.
R Vær opmærksom på advarselsskiltene i kabi‐

nen og på børnesikkerhedsudstyret.

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af forkert montering af
børne‑sikkerhedsudstyr

Børnesikkerhedsudstyret kan ikke beskytte
efter hensigten, hvis det monteres forkert på
den egnede sædeposition.

Barnet kan da ikke fastholdes i tilfælde af en
ulykke, ved opbremsninger eller pludselige
retningsskift.
# Vær altid opmærksom på monterings‐

vejledningen fra producenten af børne‐
sikkerhedsudstyret samt anvendelses‐
området.

# Sørg altid for, at hele børnesikkerheds‐
udstyrets underflade hviler på sædets
siddeflade.

# Læg aldrig genstande under eller bag
børnesikkerhedsudstyret, fx puder.

# Anvend kun børnesikkerhedsudstyr
sammen med det dertil beregnede origi‐
nalbetræk.

# Udskift kun beskadigede betræk med
originalbetræk.

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af ikke fastgjorte børne‐
sikkerhedssystemer i bilen

Hvis børnesikkerhedsudstyret er monteret
forkert eller ikke er låst fast, kan det løsne sig
i forbindelse med en ulykke, opbremsning
eller et pludseligt retningsskift.

Børnesikkerhedsudstyret kan blive slynget
rundt i bilen og ramme personerne i bilen.
# Børnesikkerhedsudstyr, der ikke er i

brug, skal også altid monteres korrekt.
# Følg altid monteringsvejledningen fra

producenten af børnesikkerhedsudsty‐
ret.

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af anvendelse af beska‐
diget børnesikkerhedsudstyr

Børnesikkerhedsudstyr eller tilhørende fast‐
gørelsessystemer, der er beskadiget eller har
været udsat for belastning i forbindelse med
en ulykke, kan ikke længere beskytte efter
hensigten.

Barnet kan da ikke fastholdes i tilfælde af en
ulykke, ved opbremsninger eller pludselige
retningsskift.
# Børnesikkerhedsudstyr, der er beskadi‐

get eller har været udsat for belastning i
forbindelse med en ulykke, skal udskif‐
tes med det samme.

# Få fastgørelsessystemerne til børnesik‐
kerhedsudstyret kontrolleret på et auto‐
riseret værksted med det samme, inden
der igen monteres børnesikkerhedsud‐
styr.

% Til rengøring af det af Mercedes-Benz anbefa‐
lede børnesikkerhedsudstyr anbefaler vi, at
du anvender Mercedes-Benz plejemidler. Du
kan få yderligere oplysninger på et autorise‐
ret værksted.

Det er også meget vigtigt, at du er opmærksom
på følgende oplysninger:

R Oplysningerne om børnesikkerhedsudstyr på
passagersædet ved montering af børnesikker‐
hedsudstyr på passagersædet (/ side 39)
R Oplysninger om fastgørelse af egnet børnesik‐

kerhedsudstyr (/ side 40)
R Oplysninger om det anbefalede børnesikker‐

hedsudstyr (/ side 42)
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R Sikkerhedsoplysningerne om sikkerhedsseler
(/ side 31)
R Oplysningerne om korrekt brug af sikkerheds‐

seler (/ side 33)

Børnesikkerhedssystem fastgøres på bagsæ‐
det med ISOFIX

Henvisninger til ISOFIX-fastgørelsessystem til
barnestole

& ADVARSEL Fare‑ for personskade eller
livsfare ved overskridelse af den tilladte
totalvægt af barn og børnesikkerhedssy‐
stem

For ISOFIX-børnesikkerhedssystemer, hvor
barnet er fastspændt med børnesikkerheds‐
udstyrets integrerede sikkerhedssele, udgør
den tilladte totalvægt af barn og børnesikker‐
hedsudstyr 33 kg.

Hvis barnet og børnesikkerhedsudstyret til‐
sammen vejer mere end 33 kg, giver ISOFIX-
børnesikkerhedssystemet med integreret sik‐
kerhedssele ikke længere en tilstrækkelig
beskyttelsesvirkning. ISOFIX-børnesædefast‐
gørelserne kan blive overbelastede, og barnet
kan f.eks. ikke fastholdes i forbindelse med
en ulykke.
# Hvis barnet og børnesikkerhedsudstyret

tilsammen vejer mere end 33 kg, må du
kun benytte et ISOFIX-børnesikkerheds‐
system, hvor barnet fastspændes med
sikkerhedsselen til siddepladsen i bilen.

# Fastspænd også børnesikkerhedssyste‐
met med Top Tether-selen, hvis en
sådan findes.

Vær altid opmærksom på angivelserne af børne‐
sikkerhedsudstyrets vægt:

R i monterings- og betjeningsvejledningen fra
producenten af det anvendte børnesikker‐
hedsudstyr
R evt. på en mærkat på selve børnesikkerheds‐

udstyret

Kontrollér regelmæssigt, om den tilladte total‐
vægt for barn og børnesikkerhedsudstyr stadig
bliver overholdt.

Vær altid opmærksom på anvendelsesområdet og
sædets egnethed til fastgørelse af et børnesikker‐
hedssystem samt monterings- og anvendelsesvej‐
ledningen fra producenten af det anvendte børne‐
sikkerhedssystem.

ISOFIX er et standardiseret fastgørelsessystem til
specielle sikkerhedssystemer. ISOFIX-børnesik‐
kerhedssystemer er godkendt i henhold til UN-
R44.

Kun børnesikkerhedssystemer, der opfylder nor‐
men UN-R44, må fastgøres til ISOFIX-fastgørel‐
sesbøjler.

Symbol til fastgørelse af et ISOFIX-børnesikker‐
hedssystem

Montering af ISOFIX-fastgørelsessystem til
barnestole

& ADVARSEL Fare‑ for personskade eller
livsfare ved overskridelse af den tilladte
totalvægt af barn og børnesikkerhedssy‐
stem

For ISOFIX-børnesikkerhedssystemer, hvor
barnet er fastspændt med børnesikkerheds‐
udstyrets integrerede sikkerhedssele, udgør
den tilladte totalvægt af barn og børnesikker‐
hedsudstyr 33 kg.

Hvis barnet og børnesikkerhedsudstyret til‐
sammen vejer mere end 33 kg, giver ISOFIX-
børnesikkerhedssystemet med integreret sik‐
kerhedssele ikke længere en tilstrækkelig
beskyttelsesvirkning. ISOFIX-børnesædefast‐
gørelserne kan blive overbelastede, og barnet
kan f.eks. ikke fastholdes i forbindelse med
en ulykke.
# Hvis barnet og børnesikkerhedsudstyret

tilsammen vejer mere end 33 kg, må du
kun benytte et ISOFIX-børnesikkerheds‐
system, hvor barnet fastspændes med
sikkerhedsselen til siddepladsen i bilen.
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# Fastspænd også børnesikkerhedssyste‐
met med Top Tether-selen, hvis en
sådan findes.

Vær altid opmærksom på angivelserne af børne‐
sikkerhedsudstyrets vægt:

R i monterings- og betjeningsvejledningen fra
producenten af det anvendte børnesikker‐
hedsudstyr
R evt. på en mærkat på selve børnesikkerheds‐

udstyret

Kontrollér regelmæssigt, om den tilladte total‐
vægt for barn og børnesikkerhedsudstyr stadig
bliver overholdt.

Vær altid opmærksom på anvendelsesområdet og
sædets egnethed til fastgørelse af et børnesikker‐
hedssystem samt monterings- og anvendelsesvej‐
ledningen fra producenten af det anvendte børne‐
sikkerhedssystem.

1 ISOFIX-fastspændingsbøjle

Kontrollér altid inden hver kørsel, at ISOFIX-bør‐
nesikkerhedssystemet er korrekt i indgreb i
begge ISOFIX-fastgørelsesbøjler.

* BEMÆRK Beskadigelse af sikkerhedsse‐
len på det midterste sæde ved montering
af børnesikkerhedssystemet

# Sørg for, at sikkerhedsselen ikke kom‐
mer i klemme.

# Montér ISOFIX-børnesikkerhedssystemet i
begge bilens ISOFIX-fastspændingsbøjler.

Fastgørelse af Top Tether

& ADVARSEL Risiko for personskade på
grund af forkert fastgørelse af Top Tether-
selen

Hvis du fastgør Top Tether-selen forkert, fx på
en øsken i bagagerummet er børnesikker‐
hedssystemet ikke fastgjort korrekt.

I tilfælde af en ulykke kan der derfor ikke yde
den planmæssige sikkerhed.
# Top Tether-krogen må udelukkende fast‐

gøres i den pågældende Top Tether-for‐
ankring.

Risikoen for kvæstelser kan reduceres med Top
Tether. Top Tether-selen muliggør en ekstra for‐
bindelse mellem det med ISOFIX fastgjorte bør‐
nesikkerhedssystem og bilen.

Børnesikkerhedssystemet skal være udstyret med
en Top Tether-sele.

Top Tether-forankringerne 1 på bagsiden af det
pågældende bagsædebænk ved sædebænkens
fødder.

# Hvis nødvendigt skubbes nakkestøtten opad
(/ side 73).
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# Monter ISOFIX-børnesikkerhedssystemet med
Top Tether. Vær derved opmærksom på mon‐
tagevejledningen fra producenten af børnesik‐
kerhedssystemet.

# Før Top Tether-selen 3 ind under nakkestøt‐
ten mellem de to nakkestøttestænger.

# Hæng Top Tether-krogen 2 fast i Top Tether-
forankringen 1 uden at dreje den.

# Spænd Top Tether-selen 3. Vær derved
opmærksom på montagevejledningen fra pro‐
ducenten af børnesikkerhedssystemet.

# Hvis nødvendigt skubbes nakkestøtten nedad
(/ side 73). Vær opmærksom på at Top
Tether-selens 3 forløb ikke bliver påvirket.

Børnesikkerhedsudstyr på passagersædet

Oplysninger om børnesikkerhedsudstyr på
passagersædet
Det fremgår af ulykkesstatistikkerne, at børn, der
er fastspændt på bagsædet, er sikret bedre end
børn, der er fastspændt på forsædet. Derfor
anbefaler Mercedes-Benz altid uden undtagelse,
at børnesikkerhedsudstyr fortrinsvis monteres på
et bagsæde.

Advarselsoplysning på solskærmen i passager‐
siden

Anvend aldrig bagudrettet børnesikkerhedsudstyr
på et sæde med AKTIVERET FRONTAIRBAG; dette
kan føre til DØD eller ALVORLIGE KVÆSTELSER
for børn.

Overhold også altid oplysningerne om sikker
transport af børn (/ side 35).

Oplysninger for bagudvendt børnesikkerheds‐
udstyr

Mærkat synlig ved åbnet passagerdør

Passagerairbagen kan ikke deaktiveres. Du kan
se dette på en særlig mærkat på siden af cockpit‐
tet i passagersiden. Montér aldrig bagudvendt
børnesikkerhedsudstyr på passagersædet.
Anvend i stedet et egnet bagsæde.

Oplysninger om bagud- og fremadvendt bør‐
nesikkerhedsudstyr på passagersædet

Ved anvendelse af børnesikkerhedsudstyr på pas‐
sagersædet skal du altid overholde følgende
punkter:

R Sæt passagersædet i bageste position. På
sæder med sædehøjdeindstilling skal sædet
desuden indstilles i den øverste position.
R Indstil ryglænet i en næsten opret position.
R Kør sædepudedybden helt ind.
R Hele børnesikkerhedsudstyrets underflade

skal hvile mod passagersædets siddeflade.
R Ryglænet på fremadrettet børnesikkerhedsud‐

styr skal hvile mod en så stor flade på passa‐
gersædets ryglæn som muligt. Børnesikker‐
hedsudstyret må ikke støde mod taget eller
være belastet af hovedstøtten.
R Tilpas om nødvendigt ryglænets hældning og

indstillingen af hovedstøtterne.
R Sædepudehældningen skal indstilles, så den

forreste kant af sædepuden er i øverste posi‐
tion og den bageste kant af sædepuden er i
nederste position.
R Vær altid opmærksom på, at skulderselebån‐

det forløber korrekt fra seleåbningen på bilen
til børnesikkerhedsudstyrets skulderselefø‐
ring. Skulderselebåndet skal forløbe fremad
og nedad fra seleåbningen.
R Indstil om nødvendigt seleåbningen og passa‐

gersædet i overensstemmelse hermed.

Sikkerhed for personerne i bilen 39



R Læg aldrig genstande, fx puder, under eller
bag børnesikkerhedsudstyret.

Overhold altid monterings- og anvendelsesvejled‐
ningen fra producenten af det anvendte børnesik‐
kerhedsudstyr og oplysningerne om fastgørelse
af egnet børnesikkerhedsudstyr (/ side 40).

Sædernes egnethed til børnesikkerhedsud‐
styr

Oplysninger om fastgørelse af egnet børne‐
sikkerhedsudstyr
Der må i bilen kun anvendes børnesikkerhedsud‐
styr med UNECE-standarden UN‑R44.

Eksempel på en godkendelsesmærkat på børne‐
sikkerhedsudstyr:

Mærkat til børnesikkerhedsudstyr iht. UN‑R44

ISOFIX-børnesikkerhedssystemer i den efterføl‐
gende kategori "Universal" kan i henhold til tabel‐
lerne over siddepladsernes egnethed til fastgø‐
relse af børnesikkerhedsudstyr anvendes på de
siddepladser, der er markeret med U, UF eller
IUF.

Semi-universalt børnesikkerhedsudstyr er marke‐
ret med teksten "semi-universal" på godkendel‐
sesmærkaten. De må kun anvendes, hvis bilen og

siddepladsen er opført på listen over biltyper fra
producenten af børnesikkerhedsudstyret.

Oplysninger om siddepladsernes egnethed til
fastgørelse af børnesikkerhedsudstyr med
sele

Vær opmærksom på følgende:

R Ved anvendelse af en babystol i gruppe‐
rne 0/0+ og bagudvendt børnesikkerheds‐
udstyr på en bagsædeplads: Indstil fører-
og passagersæde således, at det ikke berører
børnesikkerhedsudstyret.
R Ved anvendelse af fremadvendt børnesik‐

kerhedsudstyr i gruppe  I: Ryglænet på bør‐
nesikkerhedsudstyret skal hvile mod en så
stor flade på bilsædets ryglæn som muligt.
R Ved bestemte typer børnesikkerhedsudstyr i

vægtgrupperne II eller III kan der være tale
om begrænsninger i forhold til den maksimale
højdeindstilling, fx på grund af mulig kontakt
med taget.
R Kontroller, at barnets fødder ikke rører forsæ‐

det. Justér forsædet lidt i fremadgående ret‐
ning, hvis det er nødvendigt.
R Børnesikkerhedsudstyret må ikke støde mod

loftet eller belastes af hovedstøtten. Indstil
hovedstøtterne tilsvarende.
R Vær opmærksom på monteringsvejledningen

fra producenten af børnesikkerhedsudstyret.

Forklaring til tabel:

X Ikke egnet til børn i denne vægtgruppe

U Egnet til børnesikkerhedsudstyr i kategorien
"Universal" i denne vægtgruppe

UF Egnet til fremadvendt børnesikkerhedsudstyr
i kategorien "Universal" i denne vægtgruppe

L Egnet til semi-universalt børnesikkerhedsud‐
styr i henhold til tabellen i "Anbefalet børne‐
sikkerhedsudstyr", eller hvis bilen og sidde‐
pladsen er opført på listen over biltyper fra
producenten af børnesikkerhedsudstyret.

Passagersæde

Vægtgruppe Passagersæde (med
passagerairbag)1

Passagersæde (uden
passagerairbag)1

Enkeltsæde

Gruppe 0: Op til 10 kg X U X

Gruppe 0+: Op til 13
kg

X U X
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Vægtgruppe Passagersæde (med
passagerairbag)1

Passagersæde (uden
passagerairbag)1

Enkeltsæde

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 Sæt passagersædet i bageste, øverste position.

Passagersædebænk

Vægtgruppe Yderste sæde (med
passagerairbag)

Yderste sæde (uden
passagerairbag)

Midterste sæde

Gruppe 0: Op til 10 kg X U X

Gruppe 0+: Op 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

Bagsæde

Vægtgruppe Bagsædebænk (dobbeltka‐
bine)

Bagsædebænk (standard/
komfort)

Gruppe 0: Op til 10 kg U U

Gruppe 0+: Op 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
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Oplysninger om det anbefalede børnesikkerhedsudstyr

Anbefalet børnesikkerhedsudstyr til fastgørelse med siddepladsens sikkerhedssele

Vægtgrupper Producent Type Godkendel‐
sesnummer
(E1 …)

Bestillings‐
nummer (A
000 …) med
farvekode
9H95

Gruppe 0:
Op til 10 kg

Op til ca. 6 måneder

Britax Römer BABY SAFE
plus II

04 301 146 970 13 02

Gruppe 0+:
Op til 13 kg

Op 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

% Yderligere oplysninger om det korrekte bør‐
nesikkerhedsudstyr kan fås på et
Mercedes-Benz serviceværksted.

Aktivering/deaktivering af børnesikringer af
døre

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved børn uden opsyn i bilen

Hvis børn opholder sig i bilen uden opsyn, kan
de særligt

R åbne døre og derved udgøre en risiko for
andre personer eller trafikanter
R stige ud og komme til skade i trafikken
R betjene bilens udstyr og fx komme i

klemme

Desuden kan børnene sætte bilen i bevæ‐
gelse ved fx at

R deaktivere parkeringsbremsen
R skifte gearpositionen
R starte bilen

# Lad aldrig børn være alene i køretøjet.

# Tag altid nøglen med dig, når du forlader
køretøjet, og aflås køretøjet.

# Nøglen skal opbevares utilgængeligt for
børn.

& ADVARSEL Livsfare som følge af høj
varme eller kuldepåvirkning i bilen

Hvis personer – navnlig børn – i længere tid
udsættes for kraftig varme‑ eller kuldepåvirk‐
ning, er der fare for personskade eller sågar
livsfare!
# Lad aldrig personer – navnlig børn –

være alene i bilen.
# Efterlad aldrig dyr uden opsyn i bilen.

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved børn uden opsyn i bilen

Hvis der er børn med i bilen, kan de

R åbne døre og derved bringe andre perso‐
ner eller trafikanter i fare.
R stige ud og blive ramt af trafikken.
R betjene bilens udstyr og fx komme i

klemme.
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# Når der er børn med i bilen, skal de
monterede børnesikringer altid aktive‐
res.

# Lad aldrig børn være alene i bilen.
# Tag altid nøglen med dig, når du forlader

bilen, og aflås bilen.

Biler til Storbritannien og Nordirland: Vær
opmærksom på de vigtige sikkerhedsoplysninger
i afsnittet "Oplysninger om ekstra dørsikring".

Der er børnesikringer i følgende døre:

R Skydedøre
R Dobbeltkabinens bagdøre
Børnesikringerne i dørene sikrer hver dør sepa‐
rat. De kan så ikke længere åbnes indefra (med
undtagelse af den elektriske skydedør). Når bilen
er låst op, kan døren åbnes udefra.

Når en elektrisk skydedør er sikret, er det kun
betjeningselementerne til skydedøren i den bage‐
ste del af kabinen, der er blokeret. Den elektriske
skydedør kan altid åbnes med tasten i midterkon‐
sollen (/ side 50).

Eksempel på børnesikring i skydedør

# Skub børnesikringspalen 1 til position 2
(aktivering) eller 3(deaktivering).

# Kontrollér efterfølgende, at børnesikringen
virker, som den skal.

Oplysninger om husdyr i bilen

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade, hvis dyr ikke er fastspændte eller
er uden opsyn i bilen.

Hvis du efterlader dyr uden opsyn eller ikke
fastspændt, kan de fx trykke på taster eller
kontakter.

Herved kan dyr:

R aktivere bilens udstyr og fx komme i
klemme.
R til‑ eller frakoble systemer og herved være

til fare for andre trafikanter.

Derudover kan dyr, der ikke er fastspændt,
blive slynget rundt i bilen ved en ulykke eller
pludselig ratbevægelse‑ og opbremsninger,
hvorved personerne i bilen kan komme til
skade.
# Efterlad aldrig dyr uden opsyn i bilen.
# Sørg altid for, at dyr er fastspændt kor‐

rekt under kørslen, fx med en egnet
dyretransportkasse.
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Nøgle

Oplysninger om nøglens radioforbindelser

& FARE Livsfare for personer med medi‐
cinsk udstyr på grund af elektromagne‐
tisk stråling ved brug af start-stop-tast

Personer med medicinsk udstyr, fx pacema‐
ker eller defibrillator:

Når start-stop-tasten benyttes, etableres en
radioforbindelse mellem nøgle og bil.

Den elektromagnetiske stråling kan påvirke
funktionen hos medicinsk udstyr.
# Før du begynder at bruge bilen, er det

meget vigtigt, at du konsulterer din læge
eller producenten af det medicinske
udstyr for at få nærmere oplysninger om
eventuelle effekter af signaler fra de
pågældende systemer.

KEYLESS-START-funktionens antenneregistre‐
ringsområde

Oversigt over nøglefunktioner

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved børn uden opsyn i bilen

Hvis børn opholder sig i bilen uden opsyn, kan
de

R åbne døre og derved udgøre en risiko for
andre personer eller trafikanter.
R stige ud og komme til skade i trafikken.
R betjene bilens udstyr og fx komme i

klemme.

Desuden kan børnene sætte bilen i bevæ‐
gelse ved fx at:

R deaktivere parkeringsbremsen.

R skifte væk fra parkeringsposition j ved
automatgearkasse eller til frigear ved
manuel gearkasse.
R starte motoren.

# Tag altid nøglen med dig, når du forlader
bilen, og aflås bilen.

# Lad aldrig børn og dyre være alene i
bilen.

# Nøglen skal opbevares utilgængeligt for
børn.

* Oplysning Skader på nøglen på grund af
magnetfelter

# Sørg for, at nøglen ikke kommer i nær‐
heden af kraftige magnetfelter.

1 Aflåsning
2 Batterikontrollampe
3 Oplåsning
4 Oplåsning og åbning/lukning af lastrumsop‐

låsning (skydedøre og bagdøre)/elektriske
skydedøre

5 Nødnøgle

Når fabriksindstillingen er gældende, af- og oplå‐
ser nøglen følgende centralt:

R Fører- og passagerdøren
R Skydedørene
R Bagdørene

% Hvis du ikke åbner bilen inden for ca.
40 sekunder efter oplåsningen, aflåses bilen
igen, og tyverisikringen aktiveres igen.
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Opbevar ikke nøglen sammen med elektronisk
udstyr eller metalgenstande. Dette kan nedsætte
nøglens funktion.

% Hvis batterikontrollampen ikke lyser, når du
trykker på tasten % eller &, er batte‐
riet brugt op.

Skift batteriet i nøglen (/ side 45).

Til- eller frakobling af akustisk låsetilbage‐
melding

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Bil
# Slå Lyd ved af-/oplåsning til eller fra.

% Bemærk:
Den valgte indstilling af den akustiske låsetil‐
bagemelding skal være i overensstemmelse
med de gældende nationale færdselsbestem‐
melser. I nogle lande, blandt andet i Tyskland,
er det ifølge færdselsloven ikke tilladt at
anvende akustisk låsetilbagemelding (i Tysk‐
land iht. StVO §16 stk. 1 og §30 stk. 1). Bil‐
ens fører skal sikre, at reglerne overholdes. I
de lande, hvor det er ulovligt at bruge denne
funktion, er funktionen ikke aktiveret i bilen,
og det er heller ikke tilladt at aktivere den.

Ændring af oplåsningsindstillinger

Nøglen har følgende oplåsningsfunktioner, som
kan indstilles:

R Central oplåsning
R Oplåsning af fører- og passagerdør (kasse‐

vogn)
R Oplåsning af førerdør (kombimodel, chassis)

# Skift mellem indstillingerne: Tryk i ca.
seks sekunder samtidigt på tasterne % og
&, indtil batterikontrollampen blinker to
gange.

Hvis oplåsningsfunktionen førerdør eller fører- og
passagerdør er valgt:

R Hvis der trykkes på tasten % igen, oplåses
bilen centralt.

Reduktion af nøglens strømforbrug

Hvis du igennem længere tid ikke benytter bilen
eller en nøgle, kan du deaktivere nøglens KEY‐
LESS-GO-startfunktion.

# Deaktivering: Tryk kortvarigt på tasten &
på nøglen to gange i træk.
Nøglens batterikontrollampe lyser kortvarigt
to gange og én gang i længere tid.

# Aktivering: Tryk på en vilkårlig tast på nøg‐
len.

Ved start af bilen med nøglen i skiftekonsollens
isætningsområde aktiveres nøglefunktionerne
automatisk.

Udtagning og isætning af nødnøgle

# Udtagning: Tryk på frigørelsesknappen 2.
Nødnøglen 1 skydes et stykke ud.

# Træk nødnøglen helt ud 1.
# Isætning: Tryk på frigørelsesknappen 2.
# Skyd nødnøglen 1 helt ind, indtil den går i

indgreb.

Udskiftning af batteriet i nøglen

& FARE Det medfører alvorlig sundhedsfare
at sluge batterier

Batterier indeholder giftige og æstende stof‐
fer. Hvis batterier sluges, kan det medføre
alvorlig sundhedsfare.

Der er livsfare!
# Batterier skal opbevares utilgængeligt

for børn.
# Hvis batterier er blevet slugt, skal der

straks søges læge.

+ Miljøoplysning Miljøskader på grund af
ukorrekt bortskaffelse af batterier

Batterier indeholder skadelige stof‐
fer. Det er forbudt at bortskaffe dem sammen
med husholdningsaffald.
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#

 Batterier skal bortskaffes på
en miljørigtig måde. Aflevér afladede
batterier på et autoriseret værksted
eller en genbrugsstation, der tager imod
brugte batterier.

Forudsætninger 
R Et 3-V-litiumbatteri af typen CR 2032.

Mercedes-Benz anbefaler, at du får udskiftet bat‐
teriet på et autoriseret værksted.
# Tag nødnøglen ud (/ side 45).

Eksempel

# Tryk oplåsningsknappen 2 helt ned, og skub
dækslet 1 fremad.

# Træk batterirummet 3 ud, og tag det afla‐
dede batteri ud.

# Sæt det nye batteri ind i batterirummet 3.
Vær i den forbindelse opmærksom på pluspo‐
lens mærkning i batterirummet og på batte‐
riet.

# Skub batterirummet 3 ind.
# Sæt dækslet 1 på igen, så det går i indgreb.
# Skyd nødnøglen helt ind, indtil den går i ind‐

greb (/ side 45).

Problemer med nøglen

Problem Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

Det er ikke længere
muligt at af- eller oplåse
bilen.

Mulige årsager:

R Nøglens batteri er næsten eller helt brugt op.
R En kraftig radiokilde forstyrrer.
R Nøglen er defekt.

# Kontrollér batteriet med batterikontrollampen, og udskift det om
nødvendigt (/ side 45).

# Anvend nødnøglen til op- og aflåsning (/ side 45).
# Få nøglen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Du har tabt en nøgle. # Få nøglen spærret på et autoriseret værksted.
# Få eventuelt den mekaniske låsemekanisme udskiftet.

Døre

Oplysninger om ekstra dørsikring

Ekstra dørsikring fås kun til biler til UK.

& ADVARSEL Fare for personskade i bilen
ved aktiveret ekstra dørsikring

Når den ekstra dørsikring er aktiveret, kan
dørene ikke længere åbnes indefra.

Eventuelle personer i bilen kan så ikke forlade
den, fx i nødsituationer.
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# Lad aldrig personer, navnlig børn, ældre
mennesker eller personer med behov
for hjælp, være alene i bilen.

# Undgå at aktivere den ekstra dørsikring,
når der opholder sig personer i bilen.

Den ekstra dørsikring aktiveres automatisk:

R Efter aflåsning med nøglen

Du kan deaktivere funktionen ekstra dørsikring
ved at deaktivere kabinesikringen (/ side 61).

% I biler uden kabinesikring er den ekstra dør‐
sikring uden funktion.

Oplåsning og åbning af dør indefra

Gælder kun UK: Vær opmærksom på oplysnin‐
gerne om den ekstra dørsikring (/ side 46).

# Oplåsning og åbning af fordør: Træk i dør‐
håndtaget 2.
Når døren låses op, kører låsepalen 1 op.

# Åbn døren.

Symbolet % viser, at sidedøren bagi er oplåst.
# Oplåsning og åbning af sidedør bagi: Træk

i åbningshåndtaget 1, og åbn sidedøren
bagi.
Ved oplåsning af døren kører låsepalen 2
fremad.

Symbolet % er synligt.
# Lukning: Luk sidedøren bagi ved at trække i

dørhåndtaget.
# Aflåsning: Skyd låsepalen 2 bagud.

Symbolet & er synligt.

Central aflåsning af dør indefra

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved børn uden opsyn i bilen

Hvis børn opholder sig i bilen uden opsyn, kan
de

R åbne døre og derved udgøre en risiko for
andre personer eller trafikanter.
R stige ud og komme til skade i trafikken.
R betjene bilens udstyr og fx komme i

klemme.

Desuden kan børnene sætte bilen i bevæ‐
gelse ved fx at:

R deaktivere parkeringsbremsen.
R skifte væk fra parkeringsposition j ved

automatgearkasse eller til frigear ved
manuel gearkasse.
R starte motoren.

# Tag altid nøglen med dig, når du forlader
bilen, og aflås bilen.

# Lad aldrig børn og dyre være alene i
bilen.

# Nøglen skal opbevares utilgængeligt for
børn.

& ADVARSEL Livsfare som følge af høj
varme eller kuldepåvirkning i bilen

Hvis personer – navnlig børn – i længere tid
udsættes for kraftig varme‑ eller kuldepåvirk‐
ning, er der fare for personskade eller sågar
livsfare!
# Lad aldrig personer – navnlig børn –

være alene i bilen.
# Efterlad aldrig dyr uden opsyn i bilen.
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Manuel af- og oplåsning
Du kan af- og oplåse hele bilen centralt med cen‐
trallåsetasten.

# Af-/oplåsning af hele bilen: Tryk på tasten
1 (oplåsning) eller 2 (aflåsning), når
dørene er lukkede.

Til- og frakobling af automatisk aflåsning

Når tændingen er slået til, og bilen kører over
15 km/h, aflåses bilen automatisk.

I følgende situationer er der fare for at blive låst
ude, når funktionen er slået til:

R Når bilen trækkes eller skubbes i gang
R På en rulleprøvestand

# Slå spændingsforsyningen eller tændingen til
ved lukkede døre.

# Tilkobling: Tryk på tasten 2 i ca. fem sekun‐
der.
Der høres et lydsignal.

# Frakobling: Tryk på tasten 1 i ca. fem
sekunder.
Der høres et lydsignal.

Op-/aflåsning af førerdør med nødnøglen

% Hvis du ønsker at aflåse bilen fuldstændigt
med nødnøglen, skal du først trykke på aflås‐
ningstasten indefra, mens førerdøren er
åben. Lås derefter førerdøren med nødnøg‐
len.

# Oplåsning: Drej nødnøglen mod venstre til
position 1.

# Aflåsning: Drej nødnøglen mod højre til posi‐
tion 1.

% Højrestyrede biler: Drej nødnøglen i den
modsatte retning.

Skydedør

Åbning og lukning af skydedør udefra

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved ikke fastlåst åben skydedør

Hvis den åbne skydedør ikke er fastlåst, kan
den bevæge sig af sig selv på en skråning.

Der er risiko for, at du eller andre personer
kommer i klemme.
# Sørg altid for, at den åbne skydedør er

fastlåst. Det gør du ved at åbne skyde‐
døren helt indtil anslag.
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% Din bil kan være udstyret med en lang skyde‐
dør med en fastlåsning midtvejs. Når du
åbner og lukker skydedøren, kan du fastlåse
den omtrent midtvejs. På denne måde behø‐
ver du ikke altid at åbne døren indtil stopan‐
slaget, når du stiger ind og ud. I denne fast‐
låsning midtvejs er skydedøren ikke i ind‐
greb.

# Åbning: Træk i dørhåndtaget 1.
Skydedøren åbner.

# Tag fat i dørhåndtaget 1, og skub skydedø‐
ren bagud, indtil den går i indgreb.

# Kontrollér, at skydedøren er fastlåst.
# Lukning: Skub skydedøren kraftigt fremad

med dørhåndtaget 1, indtil den lukker.

Åbning og lukning af skydedør indefra

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved ikke fastlåst åben skydedør

Når du åbner skydedøren, kan andre personer
blive ramt af skydedøren, der åbner bagud.
# Åbn kun skydedøren, når de trafikale

forhold tillader det.

Forudsætninger 
R Børnesikringen er deaktiveret.

Når du åbner en aflåst skydedør, kører låsepalen
3 op. Alle døre er låst op.

% Din bil kan være udstyret med en lang skyde‐
dør med en fastlåsning midtvejs. Når du
åbner og lukker skydedøren, kan du fastlåse
den omtrent midtvejs. På denne måde behø‐
ver du ikke altid at åbne døren indtil stopan‐
slaget, når du stiger ind og ud. I denne fast‐
låsning midtvejs er skydedøren ikke i ind‐
greb.

# Åbning: Tryk på knappen 1.
# Tag fat i dørhåndtaget 2, og skyd skydedø‐

ren bagud indtil anslag.
# Kontrollér, at skydedøren er fastlåst. Skyde‐

døren skal være i indgreb.
# Lukning: Tryk på knappen 1.
# Skub skydedøren kraftigt fremad med dør‐

håndtaget 2, indtil den lukker.

Oplysning om elektrisk lukkehjælp

Hvis din bil er udstyret med en elektrisk lukke‐
hjælp, skal du bruge færre kræfter til at lukke
skydedøren.

Elektrisk skydedør

Den elektriske skydedørs funktion

Din bil kan være udstyret med elektriske skyde‐
døre i venstre og/eller højre side.

Du kan betjene den elektriske skydedør på føl‐
gende måder:

R Ved at trykke på skydedørstasterne i midter‐
konsollen
R Ved at trykke på skydedørstasten i dørindstig‐

ningen (B-stolpe)
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R Med dørhåndtaget (indvendigt eller udven‐
digt)
R Med nøglen

Hvis den elektriske skydedør blokerer ved åbning,
bevæger den sig nogle centimeter i den modsatte
retning og standser.

Hvis skydedøren blokerer, når den lukkes, åbner
den helt igen.

Hvis der er risiko for, at skydedørens elmotor
overophedes, fordi skydedøren fx er blevet åbnet
og lukket mange gange inden for meget kort tid,
åbner skydedøren helt. Skydedøren er herefter
blokeret. Efter ca. 30 sekunder er skydedøren
igen funktionsdygtig. 

Hvis der har været en fejl, eller hvis klemmerne
har været taget af batteriet, kan du frigøre skyde‐
døren fra elmotoren ved hjælp af frigørelsesme‐
kanismen. Derefter kan skydedøren åbnes eller
lukkes manuelt (/ side 51).

Åbning og lukning af elektrisk skydedør med
tasten

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved ikke fastlåst åben skydedør

Når du åbner skydedøren, kan andre personer
blive ramt af skydedøren, der åbner bagud.
# Åbn kun skydedøren, når de trafikale

forhold tillader det.

& ADVARSEL Fare for personskade på
trods af forhindringsregistrering

Forhindringsregistreringen reagerer ikke på
bløde, lette og tynde genstande, fx fingre.
Disse og andre legemsdele kan fx blive tryk‐
ket ind mod dørrammen. Forhindringsregi‐
streringen kan ikke forhindre, at noget kom‐
mer i klemme i disse situationer.
# Sørg for, at der ikke befinder sig

legemsdele i skydedørens bevægelses‐
område, når skydedøren lukkes eller
åbnes.

# Tryk på tasten igen for at standse sky‐
dedøren, hvis nogen kommer i klemme.

Skydedørstaster i midterkonsollen
1 Åbning og lukning af skydedør i bilens ven‐

stre side
2 Åbning og lukning af skydedør i bilens højre

side

Skydedørstast i dørindstigningen (B-stolpe)
I biler med skillevæg sidder tasten 3 på skil‐
levæggen ved siden af dørindstigningen i højde
med det indvendige håndtag.

Kun når børnesikringen er deaktiveret, kan du
åbne skydedøren med tasten 3.
# Åbning: Tryk kortvarigt på tasten 1, 2 eller

tasten 3.
Skydedøren åbner automatisk.

Ved åbning af døren via tasten 1 eller 2
høres der desuden to lydsignaler.

Kontrollampen øverst i tasten 1 eller 2
blinker, og tasten 3 blinker.

Når skydedøren er helt åben, lyser kontrol‐
lampen øverst i tasten 1 eller 2.

# Lukning: Tryk kortvarigt på tasten 1, 2
eller tasten 3.
Skydedøren lukker automatisk.

Ved lukning af døren via tasten 1 eller 2
høres der desuden to lydsignaler.
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Kontrollampen øverst i tasten 1 eller 2
blinker, og tasten 3 blinker.

Når skydedøren er helt lukket, slukker kon‐
trollampen øverst i tasten 1 eller 2.

# Afbrydelse af automatisk funktion: Tryk
kortvarigt på tasten 1 eller 2.
Skydedøren standser.

% Døren lukker, hvis du trykker på tasten igen
efter at have afbrudt den automatiske funk‐
tion under åbning.

% Ved ugunstige funktionsbetingelser, fx frost,
tilisning eller meget snavs, kan du holde den
pågældende tast inde. Den elektriske skyde‐
dør bevæges så med større kraft. Vær
opmærksom på, at forhindringsregistreringen
i så fald er indstillet til lavere følsomhed. Du
kan standse bevægelsen ved at slippe tasten.

Åbning og lukning af elektrisk skydedør med
nøglen

# Oplåsning: Tryk kort på tasten 5 eller
4 på nøglen.

# Åbning: Tryk i mere end 0,5 sekunder på
tasten 5 eller 4 på nøglen.
Du hører to lydsignaler, og skydedøren åbnes
automatisk.

# Lukning: Tryk i mere end 0,5 sekunder på
tasten 5 eller 4 på nøglen.
Du hører to lydsignaler, og skydedøren lukkes
automatisk.

# Afbrydelse af automatisk funktion: Tryk
kortvarigt på tasten 5 eller 4 på nøg‐
len.
Skydedøren standser.

% Døren lukker, hvis du trykker på tasten igen
efter at have afbrudt den automatiske funk‐
tion under åbning.

Åbning og lukning af elektrisk skydedør med
dørhåndtaget

Forudsætninger: 
R Børnesikringen er deaktiveret.

# Tryk på knappen 1, eller træk i det udven‐
dige dørhåndtag 2.
Skydedøren åbner eller lukker.

# Tryk på knappen 1 igen, eller træk i det
udvendige dørhåndtag 2.
Skydedøren standser.
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Manuel oplåsning af elektrisk skydedør

Hvis der har været en fejl, eller hvis klemmerne
har været taget af batteriet, kan du afbryde for‐
bindelsen mellem skydedøren og elmotoren ved
hjælp af frigørelsesmekanismen 2. Derefter kan
skydedøren åbnes/lukkes manuelt.

% Yderligere oplysninger om udtagning af nød‐
nøglen (/ side 45)

# Biler med komplet skydedørsbeklædning: 
Fjern afdækningen fra frigørelsesmekanismen
2.
Servicebetjeningen er tilgængelig.

# Afbrydelse af skydedør fra elmotor: Sæt
nødnøglen ind i åbningen 1 på oplåsnings‐
mekanismen 2 i positionen "AUTO".

# Drej nødnøglen 180 ° mod højre. Positionen
"MAN" er indstillet.

# Åbn eller luk skydedøren udvendigt eller ind‐
vendigt med dørhåndtaget.

# Forbindelse af skydedør med elmotor: Sæt
nødnøglen ind i åbningen 1 på oplåsnings‐
mekanismen 2 i positionen "MAN".

# Drej nødnøglen 180 ° mod venstre.
Positionen "AUTO" er indstillet.

# Justering af skydedør (/ side 52).

Hvis fejlen ikke kan afhjælpes
# Kontakt et autoriseret værksted.

Justering af elektrisk skydedør

Skydedørstaster i midterkonsollen

Skydedørstast i dørindstigningen (B-stolpe)

Efter en driftsfejl eller en spændingsafbrydelse
skal skydedøren justeres på ny.
# Når skydedøren er åben: Tryk på tasterne 1

eller 2 i midterkonsollen eller på skydedørs‐
tasten 3 i dørindstigningen (B-stolpe), og
hold dem inde, indtil døren er lukket.

eller
# Luk skydedøren med dørhåndtaget

(/ side 51).
# Åbn derefter skydedøren helt op med et kort

tryk på tasterne 1 eller 2 i midterkonsol‐
len, med skydedørstasten 3 i dørindstignin‐
gen (B-stolpe) eller med dørhåndtaget
(/ side 51).
Skydedøren er funktionsdygtig.
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Bagdøre

Åbning og lukning af bagdørene udefra

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved åbning af bagdør under dårlige
trafikale forhold

Hvis du åbner en bagdør, kan:

R Andre personer eller trafikanter blive
bragt i fare.
R Du komme til skade i trafikken.

Dette er især tilfældet, hvis du åbner bagdø‐
ren mere end 90 °.
# Åbn kun bagdørene, når de trafikale for‐

hold tillader det.
# Sørg altid for, at bagdøren er fastlåst

korrekt.

Åbning af højre bagdør

# Træk i håndtaget 1.
# Sving bagdøren til side, indtil den går i ind‐

greb.

Åbning af venstre bagdør

# Sørg for, at højre bagdør står åben og er fast‐
låst.

# Træk frigørelseshåndtaget 1 i pilens retning.
# Sving bagdøren til side, indtil den går i ind‐

greb.

Åbning af bagdøre indtil stopanslag
# Åbn den pågældende bagdør forbi det første

fastgørelsespunkt (90°).
# Åbn bagdøren indtil stopanslag.

Bagdøren holdes i slutposition.

Lukning af bagdøre udefra
# Smæk venstre bagdør i udefra.
# Smæk højre bagdør i udefra.

Åbning og lukning af bagdøre indefra

Symbolet % viser, at bagdøren er oplåst.
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# Oplåsning: Skyd låsepalen 2 mod venstre.
Symbolet % er synligt.

# Åbning: Træk i åbningsarmen 1, og åbn
bagdøren.

# Sving bagdøren til side, indtil den går i ind‐
greb.

# Lukning: Sørg for, at venstre bagdør er luk‐
ket.

# Tag fat i dørhåndtaget, og smæk højre bagdør
i.

# Aflåsning: Skyd låsepalen 2 mod højre.
Symbolet & er synligt.

Skillevæg-skydedør

Åbning og lukning af skillevæg-skydedør fra
førerkabinen

& ADVARSEL Klemfare, hvis skillevæg-sky‐
dedør ikke er gået i indgreb

Hvis den åbne skillevæg-skydedør ikke er
gået i indgreb, kan den bevæge sig af sig selv
under kørslen.

Derved kan du eller andre personer komme i
klemme.
# Luk skillevæg-skydedøren før hver køre‐

tur og kontrollér, at den er gået i ind‐
greb.

# Åbn: Drej nøglen til venstre 3.
Skydedøren er låst op.

# Skub skydedøren mod højre 2 indtil anslag.
# Luk: Skub skydedøren mod venstre 1, indtil

den går i indgreb.
Du kan låse skydedøren med nøglen.

Åbning og lukning af skillevæg-skydedøren
fra lastrummet

# Åbn: Tryk armen mod venstre 3.
Skydedøren er låst op.

# Skub skydedøren mod venstre 1, indtil den
går i indgreb.

# Luk: Skub skydedøren mod højre 2, indtil
den går i indgreb.

Elektrisk trinplade

Sådan fungerer den elektriske trinplade

Skydedøren på din bil kan være udstyret med en
elektrisk trinplade.

Den elektriske trinplade 1 kører automatisk ud
ved åbning af skydedøren og ind efter lukning af
skydedøren. Den elektriske trinplade 1 er udsty‐
ret med en enhed til registrering af forhindringer
på forsiden. Hvis trinpladen støder mod en forhin‐
dring mens den køres ud, så standser den. Når
du har fjernet forhindringen, skal du først lukke
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skydedøren og åbne den igen for at trinpladen
kan køre helt ud.

Hvis den elektriske trinplade forhindrer læsning
af bilen, kan du blokere trinpladen vha. enheden
til registrering af forhindringer, når skydedøren
åbnes. Herefter forbliver trinpladen kørt ind, og
så kan en gaffeltruck eller et andet løftekøretøj
køre tættere på lastrummet.

% På displayet vises meldingen Trin ikke kørt 
ud Se instruktionsbogen eller Fejl: Trinplade 
ej kørt ud.
Ved frakoblet tænding lyder ved blokering af
forhindringsregistrering en advarselstone,
som varer i to minutter.
Ved tilkoblet tænding lyder advarselstonen
vedvarende.

Køretøjer med instrukentdisplay (farvedis‐
play): Hvis displayet viser meldingen Trin ikke 
kørt ind Se instruktionsbogen eller Trin ikke kørt 
ud Se instruktionsbogen, eller der lyder en advar‐
selslyd, er den elektriske trinplades 1 funktion
fejlbehæftet (/ side 382).
Køretøjer med instrukentdisplay (sort-hvidt-
display): Hvis displayet viser meldingen Fejl: Trin-
plade ej kørt ud eller Fejl: Trinplade ej kørt ud, og
der lyder en advarselslyd, er den elektriske trin‐
plades 1 funktion fejlbehæftet (/ side 382).

Hvis der er en funktionsfejl i den elektriske trin‐
plade1, kan trinpladen ikke eller kun delvis
køres ud eller ind. Efter en fejl skal den elektriske
trinplade 1 køres manuelt ind og låses, før der
køres videre(/ side 55). Gør passagererne
opmærksom på den mulige fejl i det elektriske
trinbræt1, før de stiger ud.

Nødoplåsning af den elektriske trinplade
(manuel indkørsel)

Hvis den elektriske trinplade ikke kører ind auto‐
matisk, skal du skubbe trinpladen manuelt ind og
låse den, før du kører videre.
# På undersiden af trinpladen skal du 2 på

begge stænger 1 trække fjederspiltterne3
ud af hver sin tap.

# Tag spændeskiverne af, 4 og løft begge
stænger af.
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# Klap stængerne 1 ind i trinpladens hus.
# Skub trinpladen ind i huset.

% Første gang trinpladen sikres, skal du per‐
forere en folie med fjedersplitterne.

# Før fjedersplitterne 1 ind gennem borehul‐
lerne i huset til trinpladen til anslag på begge
sider.
Trinpladen er låst fast i huset.

Ladsidestykker

Åbning og lukning af ladsider

& ADVARSEL Risiko for personskade ved
åbningen af en spændt ladside

Ved åbningen af ladsidelåsene kan ladsiden
klappe ned med ekstra styrke. Dette gælder
især, hvis der hviler laster mod den og trykker
på den.

# Sørg inden åbninen for, at der ikke
opholder sig persiner inden for ladsi‐
dens svingområde.

# Ladsidelåsene skal altid åbnes fra siden
af den ladside, der skal åbnes.

# Vær særlig forsigtigt, hvivs ladsidelå‐
sene ikke kan åbnes med den normale
kraftanstrengelse.

& ADVARSEL Risiko for ulykker ved tildæk‐
ket udvendig belysning på grund af ladsi‐
den

Når du åbner den bageste ladside, tildækkes
den udvendige bagsidebelysning.

Dermed kan andre trafikanter først sent
erkende køretøjet som en forhindring.
# Sikr bilen bagudtil i henhold til de natio‐

nale bestemmelser, fx med en advar‐
selstrekant.

# Åbning: Hold ladsiden fast.
# Vip armen 1 opad til anslag.
# Gentag fremgangsmåden på den anden lad‐

side.
# Vip ladsiden ud til 90°-stilling.

# Løft ladsiden og hægt holde-wirens karabin‐
hage 2ud af øjet 3.

# Gentag fremgangsmåden på den anden lad‐
side.

# Vip ladsiden forsigtigt nedad.
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# Lukning: Løft ladsiden og hægt holde-wirens
karabinhage 2 i øjet 3.

# Løft ladsiden og pres den til.
# Vip armen 1 nedad til anslag.
# Gentag fremgangsmåden på den anden lad‐

side.

På- og afmontering af ladsidestykker

Vær forsigtig under udførelsen af dette arbejder,
og lad en anden person hjælpe til.
# Afmontering: Det bageste ladsidestykke

klappes ned.
# Ladsidestykket i siden klappes ned.
# Låsepalen 1 på ladsidestykket i siden løftes

ved hakket (pil) med skruetrækkeren fra bil‐
ens værktøj ud af føringen.

# Ladsidestykket klappes op til en position på
ca. 80°.

# Ladsidestykket trækkes bagud ud af hængs‐
elsboltene og tages af.

# Montering: Die Ladsidestykket sættes forsig‐
tigt på hængselsboltene i en position på ca.
80°; låsepalen 1 skal ligge på ladsidestyk‐
ket.

# Ladsidestykket skubbes fremad.
# Låsepalen 1 sættes på plads, og ladsides‐

tykket klappes op.

Siderude

Åbning og lukning af sideruder

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved åbning af en siderude

Ved åbning af en siderude er der risiko for, at
legemsdele bliver trukket ind eller kommer i
klemme mellem siderude og ruderamme.
# Sørg for, at ingen berører sideruden, når

du åbner den.
# Hvis nogen er kommet i klemme, skal

du straks slippe tasten eller trække i
tasten for at lukke sideruden igen.

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved lukning af en siderude

Ved lukning af en siderude kan legemsdele
komme i klemme i lukkeområdet.
# Sørg for, at der ikke befinder sig

legemsdele i lukkeområdet.
# Hvis nogen er kommet i klemme, skal

du straks slippe tasten eller trykke på
tasten for at åbne sideruden igen.

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved børns betjening af sideruderne

Hvis børn betjener sideruderne, kan de blive
fastklemt, især hvis de er uden opsyn.
# Aktivér børnesikringen af sideruderne i

den bageste del af kabinen.
# Tag altid nøglen med dig, når du forlader

bilen, og aflås bilen.
# Lad aldrig børn være alene i bilen.
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1 Venstre rudeløfter
2 Højre rudeløfter

# Manuel åbning: Tryk på tasten 1 eller 2
og hold den trykket ind.

# Manuel lukning: Træk i tasten 1 eller 2
og hold den trukket op.

Ruderne i fordørene har yderligere en automatik‐
funktion.
# Fuldstændig åbning: Tryk kort på tasten 1

eller 2 ud over trykpunktet.
Automatikfunktionen startes.

# Fuldstændig lukning: Træk kort i tasten 1
eller 2 ud over trykpunktet.
Automatikfunktionen startes.

# Afbrydelse af automatikfunktion: Tryk eller
træk igen kortvarigt på tasten 1 eller 2.

% Hvis en genstand hindrer sideruden under
den automatiske lukkefunktion, åbner sideru‐
den sig igen automatisk. Den automatiske
reverserfunktion er kun et hjælpemidel og
erstatter ikke din opmærksomhed.

% Hvis siderudens automatikfunktion ikke vir‐
ker, så er der ingen klembeskyttelse.

Siderudens automatiske reverserfunktion
Hvis en genstand hindrer en siderude under luk‐
kefunktionen, åbner sideruden sig igen automa‐
tisk. Den automatiske reverserfunktion er kun et
hjælpemidel og erstatter ikke din opmærksom‐
hed.
# Ved lukning skal man sikre sig, at der ikke

befinder sig nogen kropsdele i lukkeområdet.

& ADVARSEL Der er risiko for at komme i
klemme trods beskyttelsen ved sideru‐
den

Reverse-funktionen reagerer ikke:

R på bløde, lette og tynde objekter, fx en
finger.
R på de sidste 4 mm lukkevejen.
R under justering.
R ved ny manuel lukning af sideruden umid‐

delbart efter automatisk reverse-funktion.

Derved kan reverse-funktionen ikke forhindre,
at noget kommer i klemme i disse situationer.
# Ved lukning skal man sikre sig, at der

ikke befinder sig nogen kropsdele i luk‐
keområdet.

# Hvis nogen kommer i klemme, skal man
trykke på knappen W for at åbne
sideruden igen.

Ventilering af bilen inden kørsel (komfortåb‐
ning)

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved åbning af en siderude

Ved åbning af en siderude er der risiko for, at
legemsdele bliver trukket ind eller kommer i
klemme mellem siderude og ruderamme.
# Sørg for, at ingen berører sideruden, når

du åbner den.
# Slip straks tasten, hvis nogen kommer i

klemme

Du kan lufte ud i bilen, inden du kører.

Det sker ved at udføre følgende funktioner med
nøglen på samme tid:

R Oplåsning af bilen
R Åbning af sideruderne

Funktionen "komfortåbning" kan kun aktiveres
med nøglen. Nøglen skal være i nærheden af
fører- eller passagerdøren.
# Hold tasten % på nøglen inde.

Følgende funktioner udføres:

R Bilen låses op.
R Sideruderne åbnes.

# Afbrydelse af komfortåbning: Slip tasten
%.
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Lukning af sideruder udefra (komfortlukning)

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved utilsigtet komfortlukning

Ved komfortlukning kan legemsdele komme i
klemme i siderudernes lukkeområde.
# Hold hele tiden øje med lukningsforlø‐

bet, når komfortlukningsfunktionen
benyttes.

# Sørg for, at der ikke befinder sig
legemsdele i lukkeområdet.

# Hold tasten & på nøglen inde.

Følgende funktioner udføres:

R Bilen låses.

R Sideruderne lukkes.
# Afbrydelse af komfortlukning: Slip tasten

&.

Justering af siderude

Sideruderne skal justeres på ny efter en driftsfor‐
styrrelse eller en spændingsafbrydelse.
# Slå tændingen til (/ side 112).
# Træk i begge taster på rudeløfteren og hold

dem trukket i cirka 1 sekund efter lukningen
af sideruderne.

Problemer med sideruden

Problem Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

En siderude kan ikke luk‐
kes, og årsagen er ikke
synlig.

# Kontrollér om der findes genstande i rudeføringen.

& ADVARSEL Der er risiko for at komme i klemme eller livsfare,
hvis reverserbeskyttelsen ikke er aktiv

Hvis en siderude lukkes igen umiddelbart efter blokeringen, lukker
sideruden med øget eller med maksimal kraft. Reverserfunktionen er
derved ikke aktiv.

Derved kan kropsdele blive klemt i lukkeområdet.
# Sørg for, at der ikke er nogen kropsdele i lukkeområdet.
# For at standse lukningen skal du slippe knappen eller trykke på

knappen igen for at åbne sideruden igen.

Hvis sideruden blokerer ved åbningen og igen åbnes lidt, kan du gøre
som følger:
# Træk umiddelbart efter blokeringen igen i den pågældende knap, ind‐

til sideruden er lukket, og blive ved med at trække i tasten i endnu et
sekund.
Sideruden bliver lukket med øget lukkekraft.

Hvis sideruden igen blokerer og igen åbnes lidt, kan du gøre som følger:
# Gentag de forrige trin.

Sideruden lukkes uden automatisk reverserfunktion.

Sideruden kan ikke åbnes
eller lukkes med komfort‐
åbning.

Nøglens batteri er næsten eller helt brugt op.
# Kontrollér batteriet med batterikontrollampen, og udskift det om

nødvendigt (/ side 45).
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Tyverisikring

Startspærrens funktion

Startspærren forhindrer, at din bil kan startes
uden en tilhørende nøgle.

Startspærren tilkobles automatisk, når tændingen
bliver slået fra, og frakobles automatisk, når tæn‐
dingen bliver slået til.

Tyverialarm

Tyverialarmens funktion

Når tyverialarmen er slået til, udløses der en
optisk og akustisk alarm i følgende situationer:

R En sidedør åbnes.
R Bagdøren åbnes.
R Motorhjelmen åbnes.
R Kabinesikringen udløses (/ side 61).
R Bugseringsbeskyttelsen udløses

(/ side 60).

Tyverialarmen slås automatisk til efter ca.
fem sekunder i følgende tilfælde:

R Efter aflåsning med nøglen

Når tyverialarmen er slået til, blinker kontrollam‐
pen 1 i tagbetjeningsenheden.

Tyverialarmen slås automatisk fra i følgende til‐
fælde:

R Efter oplåsning med nøglen
R Efter tryk på start-stop-tasten med nøgle i

bilen

Til- og frakobling af tyverialarmen
Når alarmen er slået til, udløses der en optisk og
akustisk alarm i følgende situationer:
R En dør åbnes.
R Motorhjelmen åbnes.

% Alarmen slukker ikke, selv om du med det
samme fjerner årsagen til alarmen, fx en
åben dør.

Aktivering

# Luk alle døre.
# Aflås bilen med nøglen.

Kontrollampen 1 i tagbetjeningsenheden
blinker.

Deaktivering

# Lås bilen op med nøglen.
Kontrollampen 1 i tagbetjeningsenheden
slukker.

% Hvis du ikke åbner en dør i løbet af 40 sekun‐
der, efter at du har låst bilen op, aflåses bilen
igen automatisk.

Afbrydelse af alarm
# Tryk på tasten % eller & på nøglen.

eller
# Tryk på start-stop-tasten, mens nøglen

befinder sig inde i bilen.
Alarmen slukker.

Bugseringsbeskyttelsens funktion

Bugseringsbeskyttelsens funktion
Hvis bilens hældning ændres, når bugseringsbe‐
skyttelsen er slået til, udløses der en optisk og
akustisk alarm. Dette kan være tilfældet, hvis
bilen fx hæves i den ene side.
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Til- eller frakobling af bugseringsbeskyttelse

Til- og frakobling
# Aflås bilen med nøglen.

Bugseringsbeskyttelsen aktiveres automatisk
efter ca. 40 sekunder.

# Åbn bilen med nøglen.
Bugseringsbeskyttelsen er slået fra.

Bugseringsbeskyttelsen aktiveres kun, hvis føl‐
gende er lukket:

R Fører- og passagerdøren
R Sidedørene
R Bagdørene

Deaktivering

# Slå spændingsforsyningen fra (/ side 112).
# Tryk på tasten 1.

Når tasten slippes, lyser kontrollampen 2 i
tasten ca. fem sekunder.

# Aflås bilen med nøglen.
Bugseringsbeskyttelsen er deaktiveret.

Bugseringsbeskyttelsen er deaktiveret, indtil du
aflåser bilen igen.

Deaktivér bugseringsbeskyttelsen, når du aflåser
bilen i følgende situationer:

R Bilen skal fragtes og/eller transporteres, fx
på en færge eller en autotransporter
R Bilen skal parkeres på bevægeligt underlag, fx

i garager med parkering i flere lag

Så undgår du en fejlalarm.

Kabinesikring

Funktion
Hvis der registreres en bevægelse i kabinen,
mens kabinesikringen er aktiveret, udløser dette
en optisk og akustisk alarm. Dette kan fx være til‐
fældet, hvis nogen stikker hånden eller armen ind
i kabinen.

Til- og frakobling af kabinesikring

Aktivering
# Luk sideruderne.
# Sørg for, at der ikke hænger nogen genstande

som fx maskotter eller bøjler, på bakspejlet
eller på holdegrebene i loftet. Så undgår du
en fejlalarm.

# Aflås bilen med nøglen.
Kabinesikringen slås til efter ca. 30 sekunder.

Kabinesikringen aktiveres kun, hvis følgende er
lukket:

R Fører- og passagerdøren
R Sidedørene
R Bagdørene

Deaktivering
# Lås bilen op med nøglen.

Kabinesikringen slås automatisk fra.

Deaktivering

# Slå spændingsforsyningen fra (/ side 112).
# Tryk på tasten 1.

Når tasten slippes, lyser kontrollampen 2 i
tasten ca. fem sekunder.

# Aflås bilen med nøglen.
Kabinesikringen er deaktiveret.
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Kabinesikringen er deaktiveret, indtil du aflåser
bilen igen.

Deaktivér kabinesikringen, når du aflåser bilen i
følgende situationer:

R Personer eller dyr bliver i bilen.
R Sideruderne forbliver åbne.
R Bilen skal transporteres, fx på en færge eller

en autotransporter.

Så undgår du en fejlalarm.
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Korrekt føresædeposition

& ADVARSEL Risiko for ulykke som følge af
indstilling af bilen under kørslen

Du risikerer at miste herredømmet over bilen i
følgende situationer:

R Hvis du under kørslen indstiller fører‐
sæde, hovedstøtte, rat eller spejle.
R Hvis du spænder sikkerhedsselen under

kørslen.

# Før du starter motoren: Indstil fører‐
sæde, hovedstøtte, rat og spejl og
spænd sikkerhedsselen.

Vær opmærksom på følgende ved indstilling af
rat3, sikkerhedssele 2 og førersæde 1:

R Sid så langt væk fra førerairbaggen som
muligt.
R Sid ret op og ned.
R Dine lår støttes let af sædehynden.
R Dine ben er ikke helt strakte, og du har nemt

ved at træde pedalerne helt ned.
R Dit baghoved støttes let i øjenhøjde midt på

nakkestøtterne.
R Du kan nå rattet med let bøjede arme.
R Du kan bevæge dine ben frit.
R Du har godt udsyn til alle visninger på instru‐

mentdisplayet.
R Du har godt udsyn til trafikken.
R Din sikkerhedssele ligger stramt an mod krop‐

pen og løber midt over skulderen og hen over
hoften i bækkenområdet.

Sæde

Manuel indstilling af forsæder (uden sæde‐
komfortpakke)

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved børns indstilling af sæderne

Hvis børn indstiller sæderne, kan de komme i
klemme, især hvis de er uden opsyn.
# Tag altid nøglen med dig, når du forlader

bilen, og aflås bilen.
# Lad aldrig børn være alene i bilen.

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved indstilling af sæderne

Når du indstiller et sæde, kan du eller en
anden person i bilen komme i klemme, f.eks. i
sædets føringsskinne.
# Kontroller, at der ikke befinder sig

legemsdele i sædets bevægelsesom‐
råde, når du indstiller et sæde.

Vær opmærksom på sikkerhedsoplysningerne om
"Airbags" og "Børn i bilen".

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
ikke fastlåst førersæde

Hvis førersædet ikke er fastlåst, kan det
bevæge sig uventet under kørsel.

Derved kan du miste herredømmet over bilen.
# Kontrollér altid, at førersædet er fast‐

låst, inden du starter bilen.

& ADVARSEL Risiko for ulykke som følge af
indstilling af bilen under kørslen

Du risikerer at miste herredømmet over bilen i
følgende situationer:

R Hvis du under kørslen indstiller fører‐
sæde, hovedstøtte, rat eller spejle.
R Hvis du spænder sikkerhedsselen under

kørslen.

# Før du starter motoren: Indstil fører‐
sæde, hovedstøtte, rat og spejl og
spænd sikkerhedsselen.
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& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved utilsigtet indstilling af sædehøjden

Ved utilsigtet indstilling af sædehøjden kan
du eller andre personer i bilen komme i
klemme og dermed til skade.

Især børn kan utilsigtet komme til at betjene
tasterne til den elektriske indstilling af
sæderne og komme i klemme.
# Hold øje med, at der ikke kommer hæn‐

der eller andre legemsdele ind under
sædeindstillingssystemets håndtagsme‐
kanisme, når sædet bevæges.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af ikke monterede eller forkert ind‐
stillede hovedstøtter

Hvis der ikke er monteret hovedstøtter, eller
hvis de ikke er indstillet korrekt, kan de ikke
beskytte efter hensigten.

Der er øget fare for personskade i hoved‑ og
nakkeregionen, fx i forbindelse med en ulykke
eller en opbremsning!
# Kør altid med monterede hovedstøtter.
# Før du påbegynder kørslen, skal du for

alle personerne i bilen sørge for, at per‐
sonernes baghoved støttes i øjenhøjde
af hovedstøttens midte.

Du må ikke ombytte nakkestøtterne på for- og
bagsædet. I så fald kan du ikke indstille nakke‐
støtternes højde og hældning til den korrekte
position.

Indstil ved hjælp af nakkestøtte-længdeindstillin‐
gen nakkestøtten således, at den er så tæt på
baghovedet som muligt.

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af forkert sædeposition

Hvis ryglænet ikke er i næsten lodret position,
giver sikkerhedsselen ikke sikkerhedsbeskyt‐
telse efter hensigten.

I dette tilfælde kan du i forbindelse med en
opbremsning eller en ulykke glide ned under
sikkerhedsselen og dermed komme til skade
på fx på underliv eller hals.
# Indstil sædet korrekt, før du skal køre.
# Sørg altid for, at ryglænet står i næsten

lodret position og skulderseledelen lig‐
ger hen over midten af skuldrene.

* BEMÆRK Beskadigelse af sæderne ved
tilbagestilling

Sæderne kan blive beskadiget af genstande,
når de stilles tilbage.
# Sørg for, at der ikke ligger ting i fodrum‐

met under eller bag sæderne, når
sæderne stilles tilbage.

1 Sædelængderetning
2 Sædehøjde
3 Ryglænshældning

% Afhængigt af sædets udførelse kan nogle ind‐
stillingsmuligheder evt. ikke være tilgænge‐
lige.

# Indstilling af sædelængderetning: Løft op i
armen 1 og skub sædet til den ønskede
position.

# Kontrollér, at sædet er fastlåst.
# Indstilling af sædehøjde: Træk i eller tryk på

håndtaget 2, indtil den ønskede sædehøjde
er nået.

# Indstilling af ryglænshældning: Håndhjulet
3 drejes frem og tilbage, til den ønskede
position er nået.

Mekanisk indstilling af forsædet (med sæde‐
komfortpakke)

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved børns indstilling af sæderne

Hvis børn indstiller sæderne, kan de komme i
klemme, især hvis de er uden opsyn.
# Tag altid nøglen med dig, når du forlader

bilen, og aflås bilen.
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# Lad aldrig børn være alene i bilen.

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved indstilling af sæderne

Når du indstiller et sæde, kan du eller en
anden person i bilen komme i klemme, f.eks. i
sædets føringsskinne.
# Kontroller, at der ikke befinder sig

legemsdele i sædets bevægelsesom‐
råde, når du indstiller et sæde.

Vær opmærksom på sikkerhedsoplysningerne om
"Airbags" og "Børn i bilen".

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
ikke fastlåst førersæde

Hvis førersædet ikke er fastlåst, kan det
bevæge sig uventet under kørsel.

Derved kan du miste herredømmet over bilen.
# Kontrollér altid, at førersædet er fast‐

låst, inden du starter bilen.

& ADVARSEL Risiko for ulykke som følge af
indstilling af bilen under kørslen

Du risikerer at miste herredømmet over bilen i
følgende situationer:

R Hvis du under kørslen indstiller fører‐
sæde, hovedstøtte, rat eller spejle.
R Hvis du spænder sikkerhedsselen under

kørslen.

# Før du starter motoren: Indstil fører‐
sæde, hovedstøtte, rat og spejl og
spænd sikkerhedsselen.

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved utilsigtet indstilling af sædehøjden

Ved utilsigtet indstilling af sædehøjden kan
du eller andre personer i bilen komme i
klemme og dermed til skade.

Især børn kan utilsigtet komme til at betjene
tasterne til den elektriske indstilling af
sæderne og komme i klemme.
# Hold øje med, at der ikke kommer hæn‐

der eller andre legemsdele ind under
sædeindstillingssystemets håndtagsme‐
kanisme, når sædet bevæges.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af ikke monterede eller forkert ind‐
stillede hovedstøtter

Hvis der ikke er monteret hovedstøtter, eller
hvis de ikke er indstillet korrekt, kan de ikke
beskytte efter hensigten.

Der er øget fare for personskade i hoved‑ og
nakkeregionen, fx i forbindelse med en ulykke
eller en opbremsning!
# Kør altid med monterede hovedstøtter.
# Før du påbegynder kørslen, skal du for

alle personerne i bilen sørge for, at per‐
sonernes baghoved støttes i øjenhøjde
af hovedstøttens midte.

Du må ikke ombytte nakkestøtterne på for- og
bagsædet. I så fald kan du ikke indstille nakke‐
støtternes højde og hældning til den korrekte
position.

Indstil ved hjælp af nakkestøtte-længdeindstillin‐
gen nakkestøtten således, at den er så tæt på
baghovedet som muligt.

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af forkert sædeposition

Hvis ryglænet ikke er i næsten lodret position,
giver sikkerhedsselen ikke sikkerhedsbeskyt‐
telse efter hensigten.

I dette tilfælde kan du i forbindelse med en
opbremsning eller en ulykke glide ned under
sikkerhedsselen og dermed komme til skade
på fx på underliv eller hals.
# Indstil sædet korrekt, før du skal køre.
# Sørg altid for, at ryglænet står i næsten

lodret position og skulderseledelen lig‐
ger hen over midten af skuldrene.

* BEMÆRK Beskadigelse af sæderne ved
tilbagestilling

Sæderne kan blive beskadiget af genstande,
når de stilles tilbage.
# Sørg for, at der ikke ligger ting i fodrum‐

met under eller bag sæderne, når
sæderne stilles tilbage.
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Eksempel komfortsæde
1 Sædepudedybde
2 Ryglænshældning
3 Sædehøjde
4 Sædepudehældning
5 Sædelængderetning
6 Sædeaffjedring
7 Drejeblokering

% Afhængigt af sædets udførelse kan nogle ind‐
stillingsmuligheder evt. ikke være tilgænge‐
lige.

# Indstilling af sædepudedybde: Løft op i
armen 1, og skyd den forreste del af sæde‐
puden frem eller tilbage.

# Indstilling af ryglænshældning: Håndhjulet
2 drejes frem og tilbage, til den ønskede
position er nået.

# Indstilling af sædehøjde: Træk i eller tryk på
håndtaget 3, indtil den ønskede position er
nået.

# Indstilling af sædepudehældning: Håndhju‐
let 4 drejes frem og tilbage, til den ønskede
position er nået.

# Indstilling af sædelængderetning: Løft op i
armen 5 og skub sædet til den ønskede
position.

# Kontrollér, at sædet er fastlåst.
# Sædeaffjedring indstilling: aflast sædet
# På håndhjulet 6 indstilles kropsvægten

(40 kg til 120 kg), så sædets affjedring funge‐
rer normalt. Jo højere vægten indstilles, jo
hårdere bliver sædeaffjedringen. Sædet svin‐
ger nu ikke så meget. Hvis sædet svinger
igennem ofte og kraftigt, kan det låses i det
nedre område.

# Drejeblokering fastlåsning: Drej armen 7
opad.
Når sædet drejer næste gang, griber det fat i
låsemekanismen.

# Drejeblokering deaktivering: Drejeblokering
armen 7 til højre.
Sædet kan svinge rundt.

Elektrisk indstilling af forsæde

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved børns indstilling af sæderne

Hvis børn indstiller sæderne, kan de komme i
klemme, især hvis de er uden opsyn.
# Tag altid nøglen med dig, når du forlader

bilen, og aflås bilen.
# Lad aldrig børn være alene i bilen.

Sæderne kan indstilles, mens tændingen er slået
fra.

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved indstilling af sæderne

Når du indstiller et sæde, kan du eller en
anden person i bilen komme i klemme, f.eks. i
sædets føringsskinne.
# Kontroller, at der ikke befinder sig

legemsdele i sædets bevægelsesom‐
råde, når du indstiller et sæde.

Bemærk sikkerhedshenvisningerne vedrørende
„Airbags“ og „Børn i bilen“.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
ikke fastlåst førersæde

Hvis førersædet ikke er fastlåst, kan det
bevæge sig uventet under kørsel.

Derved kan du miste herredømmet over bilen.
# Kontrollér altid, at førersædet er fast‐

låst, inden du starter bilen.

& ADVARSEL Risiko for ulykke som følge af
indstilling af bilen under kørslen

Du risikerer at miste herredømmet over bilen i
følgende situationer:

R Hvis du under kørslen indstiller fører‐
sæde, hovedstøtte, rat eller spejle.
R Hvis du spænder sikkerhedsselen under

kørslen.
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# Før du starter motoren: Indstil fører‐
sæde, hovedstøtte, rat og spejl og
spænd sikkerhedsselen.

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved utilsigtet indstilling af sædehøjden

Ved utilsigtet indstilling af sædehøjden kan
du eller andre personer i bilen komme i
klemme og dermed til skade.

Især børn kan utilsigtet komme til at betjene
tasterne til den elektriske indstilling af
sæderne og komme i klemme.
# Hold øje med, at der ikke kommer hæn‐

der eller andre legemsdele ind under
sædeindstillingssystemets håndtagsme‐
kanisme, når sædet bevæges.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af ikke monterede eller forkert ind‐
stillede hovedstøtter

Hvis der ikke er monteret hovedstøtter, eller
hvis de ikke er indstillet korrekt, kan de ikke
beskytte efter hensigten.

Der er øget fare for personskade i hoved‑ og
nakkeregionen, fx i forbindelse med en ulykke
eller en opbremsning!
# Kør altid med monterede hovedstøtter.
# Før du påbegynder kørslen, skal du for

alle personerne i bilen sørge for, at per‐
sonernes baghoved støttes i øjenhøjde
af hovedstøttens midte.

Ombyt ikke nakkestøtterne på for- og bagsæ‐
derne. Ellers kan nakkestøtternes højde og hæld‐
ning ikke indstilles i den korrekte position.

Med længdeindstillingen af nakkestøtterne skal
du indstille nakkestøtterne således, at de er så
tæt på baghovedet som muligt.

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af forkert sædeposition

Hvis ryglænet ikke er i næsten lodret position,
giver sikkerhedsselen ikke sikkerhedsbeskyt‐
telse efter hensigten.

I dette tilfælde kan du i forbindelse med en
opbremsning eller en ulykke glide ned under
sikkerhedsselen og dermed komme til skade
på fx på underliv eller hals.
# Indstil sædet korrekt, før du skal køre.

# Sørg altid for, at ryglænet står i næsten
lodret position og skulderseledelen lig‐
ger hen over midten af skuldrene.

* BEMÆRK Beskadigelse af sæderne ved
tilbagestilling

Sæderne kan blive beskadiget af genstande,
når de stilles tilbage.
# Sørg for, at der ikke ligger ting i fodrum‐

met under eller bag sæderne, når
sæderne stilles tilbage.

1 Ryglænshældning
2 Sædehøjde
3 Sædehyndehældning
4 Sæde, længderetning

# Gem indstillingerne med memory-funktionen
(/ side 68).
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Indestilling af 4-vejs lændestøtte

1 Højere
2 Svagere
3 Dybere
4 Kraftigere

# Med tasterne 1 til 4 kan ryglænets krum‐
ning tilpasses til din rygsøjle.

Betjening af memory-funktion

& ADVARSEL Fare for ulykke ved anven‐
delse af memory-funktionen under kørsel

Hvis du anvender memory-funktionen i fører‐
siden under kørslen, kan du miste kontrollen
over bilen som følge af indstillingsbevægel‐
serne.
# Memory-funktionen i førersiden må kun

anvendes, når bilen holder stille.

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved indstilling af sædet med memory-
funktionen

Under memory-funktionens indstilling af
sædet kan du og andre personer i bilen – især
børn – komme i klemme.
# Under memory-funktionens indstilling

skal du sikre, at du eller andre ikke har
legemsdele i sædets bevægelsesom‐
råde.

# Slip straks memory-funktionens positi‐
onstast, hvis nogen kommer i klemme
Indstillingsforløbet standses.

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved børns aktivering af memory-funk‐
tionen

Hvis børn aktiverer memory-funktionen, kan
de komme i klemme, især hvis de er uden
opsyn.
# Lad aldrig børn være alene i bilen.
# Tag altid nøglen med dig, når du forlader

bilen, og aflås bilen.

Memory-funktionen kan anvendes, selv om tæn‐
dingen er slået fra.

Lagring af sædeindstillinger
Via memory-funktionen kan du gemme og hente
sædeindstillinger for op til tre personer. Du kan
indstille sædet og ryglænet.

# Indstil sædet i den ønskede position.
# Tryk på tasten Memory M sammen med en af

hukommelsespositionstasterne 1, 2 eller 3.
Der høres et lydsignal. Indstillingerne er gemt.

# Valg: Tryk på hukommelsespositionstasten 1,
2 eller 3, og hold den nede, indtil forsædet
står i den gemte position.

Drej forsædet

& ADVARSEL Fører- og passagersæder,
som ikke er låst fast, kan medføre fare
for personskade eller livsfare

Hvis fører-‑ og passagersædet ikke er låst fast
i kørselsretningen under kørslen, yder fasthol‐
delsessystemerne ikke den tilsigtede beskyt‐
telse.
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# Fører-‑ og passagersædet skal låses fast
i kørselsretningen, før motoren startes.

& ADVARSEL Risiko for ulykke som følge af
indstilling af bilen under kørslen

Du risikerer at miste herredømmet over bilen i
følgende situationer:

R Hvis du under kørslen indstiller fører‐
sæde, hovedstøtte, rat eller spejle.
R Hvis du spænder sikkerhedsselen under

kørslen.

# Før du starter motoren: Indstil fører‐
sæde, hovedstøtte, rat og spejl og
spænd sikkerhedsselen.

Fører- og passagersæde kan dreje 50 ° og 180 °.
Sædet kan låses både i køreretningen og mod
køreretningen med 50 ° til udstigning.
# Kontrollér, at parkeringsbremsen er aktiveret,

og at bremsearmen er klappet ned til anslag
(/ side 144).

# Rattet skal indstilles, så der er tilstrækkeligt
med frirum til at dreje og indstille førersædet
(/ side 75).

# Skub passagersædet frem, før det drejes
(/ side 63).

# Drej sædet: Tryk armen 1 til køretøjets
midte, og drej sædet lidt indad.
Drejeanordningen er låst.

# Slip igen armen 1.
# Drej sædet ca. 50 ° udad eller indad til den

ønskede position.

Fæld siddefladen på passagersædebænken
frem og tilbage

# Vip sædepuden frem: Løft sædepuden ud af
den forreste 1 låsemekanisme.

# Træk sædepuden lidt frem og ud af 2 den
bagerste låsemekanisme.

# Sædepuden klappes opad vha. bagkanten.

% Enkelte genstande kan gemmes i rummet
under passagersædebænken.

# Klap sædepuden tilbage: Klap sædepuden
ned ved hjælp af bagkanten.

# Sædepuden skubbes ind under ryglænet i den
bagerste forankring. 2

# Tryk sædepuden ned foran, indtil den griber
fast i den forreste 1 låsemekanisme.

Indstilling af armlæn

Eksempel
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# Indstilling af armlænets hældning: Hvis
ønsket kan armlænet klappes mere end 45 °
opad. 2
Armlænet er frigivet.

# Klap armlænset fremad 3 indtil anslag.
# Klap armlænet langsomt op til den ønskede

stilling.
# Opklapning af armlæn: Hvis ønsket kan

armlænet klappes mere end 90 ° opad. 1

Ned- eller opklapning af klapsæde

& ADVARSEL Fare for personskade ved
brug af klapsædet pga. isat nøgle

Hvis nøglen er sat i låsen på skydedøren i
skillevæggen, kan den komme i berøring med
personen på klapsædet.
# Tag altid nøglen ud af skydedøren i skil‐

levæggen, før en person sætter sig på
klapsædet.

# Tag nøglen 1 ud af skydedøren i skillevæg‐
gen.

# Tryk på trykknappen til låsen 2, og klap
sædehynden 3 ned eller op.

# Slip trykknappen til låsen 2, når sædehyn‐
den 3 er klappet helt op eller ned.

# Bevæg sædehynden 3, indtil den låses fast.
Låsens trykknap 2 skal ligge helt an mod
sæderammen.

Montering og afmontering af bagsædebænk

& ADVARSEL Fare for tilskadekomst ved
forkert montering af bagsædebænken

Hvis bagsædebænken ikke monteres som
beskrevet, eller hvis en uegnet bagsædebænk
monteres, kan sikkerhedsselerne ikke anven‐
des som forudset.
# Montér bagsædebænken som beskre‐

vet, og kun i bilens kørselsretning.
# Montering vis-a-vis er ikke tilladt.
# Brug kun bagsædebænke, som er god‐

kendt af Mercedes-Benz til dit køretøj.

& ADVARSEL Fare for tilskadekomst ved
løstsiddende bagsædebænk

Hvis bagsædebænkens beslag ikke er korrekt
fastlåste, er bagsædebænken ikke stabil og
kan vippe under kørslen.
# Kontrollér altid, at bagsædet er gået i

indgreb som beskrevet, før du kører.
Der må ikke være nogen røde kontrolla‐
sker synlige på låsegrebet.

# Hvis der er synlige røde kontrollasker på
låsegrebet, skal bagsædebænken tryk‐
kes på plads igen.

& ADVARSEL Risiko for personskade ved
af- og påmontering‑ af bagsædebænk

Under af- eller påmontering af bagsæde‐
bænk‑ kan kropsdele som f.eks. fødder
komme i klemme, når bagsædebænken vip‐
pes.
# Sørg for, at dine fødder ikke kommer

mellem bagsædebænken og gulvet, når
bagsædebænken af-‑ eller påmonteres.

* BEMÆRK Bagsædebænkens ruller kan
tage skade på grund af forkert brug

Bagsædebænkens ruller kan blive beskadi‐
gede, hvis bagsædebænken anvendes eller
afmonteres forkert.
# Så længe bagsædebænken sidder i fast‐

gørelsesskålene, må den ikke trækkes i
retning af bagdørene. Bagsædebænken
må kun rulles ved siden af fastgørelses‐
skålene.
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# Bagsædebænken må ikke rulle eller
benyttes som transportmiddel i afmon‐
teret tilstand.

Advarsel på bagsædebænk med visning af kor‐
rekt monteret bagsædebænk.

Monteringsposition tre-personers-bagsæde‐
bænk
Tre-personers-bagsædebænken fås med og uden
stiver. Stiveren sidder på bagsæden af tre-perso‐
ners-bagsædebænken.

Tre-personers-bagsædebænken med stiver må
kun monteres på tredje sæderække (over bagaks‐
len).

1 Første sæderække
2 Anden sidderække
3 Tredje sidderække: Tre-personers-bagsæde‐

bænk med stiver

# Tre-personers-bagsædebænk monteres på
tredje sidderække 3.

Afmontering af bagsædebænk

Vær forsigtig under udførelsen af dette arbejder,
og lad en anden person hjælpe til.
# Fjernelse af fastgørelsesskålenes afdæk‐

ninger: Skub klipsen 1 i pilretningen, og før
afdækningen 2 skråt bagud og opad, og tag
den af.

# Tryk sædebænkens frigørelseshåndtag 2
helt ned, og hold det nede; vip samtidig
sædebænken en smule bagover vha. frigørel‐
seshåndtaget, og træk den lidt tilbage.

# Slip frigørelseshåndtaget.
Låsene på sædebænkens fødder er låst op,
og de røde kontrollasker 3 på frigørelses‐
håndtagets 2 hus er synlige.

# Grib fat i den frigjorte sædebænk i håndta‐
gene  1, og træk den lidt bagud.
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# Vip sædebænken 1 bagud, og fjern den fra
låsebeslagene.

% Hvis sædebænken ikke kan trækkes ud af
låsebeslagene, er den muligvis fastklemt i
siddeposition. Dette kan ske, hvis sædebæn‐
ken vippes for langt bagover.

Hvis sædebænken ikke kan trækkes ud af låsebe‐
slagene, kan du rette op på situationen som føl‐
ger:
# Vip sædebænken frem, uden at den griber

fat.
# Skub igen sædebænken bagud vha. frigørel‐

seshåndtaget 2.
# Vip sædebænken lidt bagud, og fjern den fra

låsebeslagene.
# Sæt sædebænken ved siden af fastgørelses‐

skålene, og rul i retning af bagdørene for at
afmontere og stuve den.

eller
# Træk sædebænken ud til siden.

% Om nødvendigt fjernes sædebænken foran
eller bagved.

# Sæt afdækningerne på låsebeslagene:
Hold afdækningen 3 på en sådan måde, at
holdespidsen 1 vender mod sædets forank‐
ring 2.

# Sæt afdækningen 3 skråt nedad på bagsæ‐
dets bagerste sædeforankring 2, og klem
den derefter fast på låsebeslaget.

# Efter afmontering af bagsædebænken skal
det kontrolleres, at bagsædebænken sidder
solidt fast i lejet og ikke kan vippe.

Montering af bagsædebænk
Bagsædebænkens sikre indgreb er kun garante‐
ret, når sædeforankringerne altid holdes rene og
fri for genstande.

% Vær opmærksom på, at køretøjer med tilla‐
delse til transport af passagerer, overholder
det maksimalt tilladte antal siddepladser.

# Fjern afdækningerne fra låsebeslagene som
beskrevet under "Afmontering af bagsæde‐
bænk".

# Sørg for, at der ikke er nogen genstande i
sædefastgørelserne og i fastgørelsesskålene.

# Placér sædebænken i monteringsposition.
# Grib fat i sædebænken i håndtagene, og træk

den lidt nedad.
# Lad sædebænken rulle fremad på de plane

plastholdere.
# Kontrollér, at de bagerste fødder på sæde‐

bænken har grebet fat.
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# Vip sædebænken frem, indtil låsene på de
sædebænkens forreste fødder griber fat med
et hørbart klik.
Låsene på forreste sædebænks fødder er låst,
og de røde kontrollasker på frigørelseshåndta‐
gets 1 hus er ikke længere synlige.

% Hvis de røde kontrollasker på frigørelses‐
håndtages hus er synlige, er sædebænken
ikke korrekt i indgreb.

Hvis sædebænken ikke er korrekt fastgjort, kan
du rette op på situationen som følger:
# Frigør sædebænken igen, og vip den frem,

indtil låsene på de sædebænkens forreste
fødder går i indgreb med et hørbart klik.

# Montér afdækningerne fra låsebeslagene som
beskrevet under "Afmontering af bagsæde‐
bænk".

Indstilling af ryglæn bagsæde

# Træk låsegrebet til ryglænet 1 opad og hold
det der.

# Bring ryglænet i den ønskede stilling.
# Slip låsegrebet til ryglænet 1 og bevæg ryg‐

lænet lidt.
Ryglænet går i indgreb.

Nakkestøtter

Mekanisk indstilling af nakkestøtter

& ADVARSEL Risiko for ulykke som følge af
indstilling af bilen under kørslen

Du risikerer at miste herredømmet over bilen i
følgende situationer:

R Hvis du under kørslen indstiller fører‐
sæde, hovedstøtte, rat eller spejle.
R Hvis du spænder sikkerhedsselen under

kørslen.

# Før du starter motoren: Indstil fører‐
sæde, hovedstøtte, rat og spejl og
spænd sikkerhedsselen.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af ikke monterede eller forkert ind‐
stillede hovedstøtter

Hvis der ikke er monteret hovedstøtter, eller
hvis de ikke er indstillet korrekt, kan de ikke
beskytte efter hensigten.

Der er øget fare for personskade i hoved‑ og
nakkeregionen, fx i forbindelse med en ulykke
eller en opbremsning!
# Kør altid med monterede hovedstøtter.
# Før du påbegynder kørslen, skal du for

alle personerne i bilen sørge for, at per‐
sonernes baghoved støttes i øjenhøjde
af hovedstøttens midte.

Ombyt ikke nakkestøtterne på for- og bagsæ‐
derne. Ellers kan nakkestøtternes højde og hæld‐
ning ikke indstilles i den korrekte position.

Med længdeindstillingen af nakkestøtterne skal
du indstille nakkestøtterne således, at de er så
tæt på baghovedet som muligt.
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Nakkestøtte (eksempel med komfortnakkestøtte
på førersæde)

# Højere indstilling: Træk nakkestøtten opad
til den ønskede position, og sørg for, at nak‐
kestøtten er gået i hak.
Nakkestøtten må kun anvendes, hvis den er
gået i hak.

# Lavere indstilling: Tryk på låseknappen 1,
skub nakkestøtten ned til den ønskede posi‐
tion, og sørg for, at nakkestøtten er gået i
hak.
Nakkestøtten må kun anvendes, hvis den er
gået i hak.

# Fremad: Tryk på låseknappen 2, og træk
nakkestøtten fremad, indtil den går i indgreb i
den ønskede position.

# Bagud: Tryk på låseknappen2, og tryk nak‐
kestøtten bagud til den ønskede position.

% Alt efter nakkestøtteversion kan enkelte ind‐
stillingsmuligheder mangle.

Til- og frakobling af sædevarme

& ADVARSEL Fare for forbrænding ved til‐
kobling af sædevarmen gentagne gange

Sædepuden og ryglænsunderlagene kan blive
meget varme, hvis du slår sædevarmen til
gentagne gange.

Ved nedsat temperaturfølelse eller begrænset
reaktionsmulighed i forhold til forøgede tem‐
peraturer kan dette medføre sundhedsmæs‐
sige problemer eller endog forbrændingslig‐
nende skader.
# Slå ikke sædevarmen til gentagne

gange.

Som beskyttelse mod overophedning kan sæde‐
varmen deaktiveres i et stykke tid efter flere gen‐
tagne tilslutninger.

* BEMÆRK Beskadigelse af sæderne som
følge af genstande eller underlag på
sædet, mens sædevarmen er tændt

Når sædevarmen er tændt, kan genstande
eller underlag, som er placeret på sædet, fx
sædepuder eller børnesæder, bevirke, at der
sker en varmeophobning. Dette kan beska‐
dige sædets overflade.
# Sørg for, at der ikke er nogen genstande

eller underlag på sæderne, så længe
sædevarmen er tændt.

Forudsætninger 
R Spændingsforsyningen er slået til.

# Aktivering: Tryk på tasten 1.
Alle kontrollamper på tasten lyser.

# Vælg lavere trin: Tryk gentagne gange på
tasten 1, indtil det ønskede varmetrin er
valgt.
Alt efter varmetrin lyser en til tre kontrollam‐
per.

# Deaktivering: Tryk gentagne gange på tasten
1, indtil alle kontrollamper er slukket.

% Sædevarmen skifter automatisk mellem de
tre varmetrin efter 8, 10 og 20 minutter, indtil
sædevarmen slukkes.
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Indstilling af rat

& ADVARSEL Risiko for ulykke som følge af
indstilling af bilen under kørslen

Du risikerer at miste herredømmet over bilen i
følgende situationer:

R Hvis du under kørslen indstiller fører‐
sæde, hovedstøtte, rat eller spejle.
R Hvis du spænder sikkerhedsselen under

kørslen.

# Før du starter motoren: Indstil fører‐
sæde, hovedstøtte, rat og spejl og
spænd sikkerhedsselen.

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
for børn ved indstilling af rattet

Hvis børn indstiller rattet, kan de komme i
klemme.
# Lad aldrig børn være alene i bilen.
# Tag altid nøglen med dig, når du forlader

bilen, og aflås bilen.

1 Arm
2 Ratstammens højde
3 Ratstammens længderetning

# Indstilling af rat: Drej armen 1 nedad indtil
anslag.
Rattet er frigjort.

# Bevæg rattet til den ønskede position.
# Træk armen 1 opad igen indtil anslag.

Rattet er låst.

Opbevaringsmuligheder

Oplysninger om retningslinjer for læsning

& FARE Risiko for forgiftning på grund af
udstødningsgasser

Forbrændingsmotorer udsender giftige
udstødningsgasser som fx kuldioxid. Hvis
bagklappen er åben, mens motoren kører, kan
der komme udstødningsgasser ind i bilens
kabine, særligt under kørsel.
# Stands altid motoren, inden bagklappen

åbnes.
# Kør aldrig med åben bagklap.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af ikke fastgjorte genstande i bilen

Hvis genstande ikke er sikret eller ikke er sik‐
ret tilstrækkeligt, kan de forskubbe sig, vælte
eller slynges rundt og derved ramme perso‐
ner i bilen.

Dette gælder også for:

R Bagage eller last
R Afmonterede sæder, som undtagelsesvis

transporteres i bilen.

Der er risiko for tilskadekomst, især ved
bremsemanøvrer eller pludselige retnings‐
skift!
# Stuv altid genstande således, at de ikke

kan blive slynget rundt.
# Sørg for at sikre genstande, bagage eller

gods mod at forskubbe sig eller vælte,
før du kører.

# Hvis et sæde afmonteres, skal dette om
muligt opbevares uden for bilen.

& ADVARSEL Fare for personskade ved
uhensigtsmæssig opbevaring af gen‐
stande

Hvis du opbevarer genstande i kabinen på en
uhensigtsmæssig måde, kan disse glide eller
blive slynget rundt og derved ramme perso‐
ner i bilen. Desuden kan kopholdere, åbne
opbevaringsrum og mobiltelefonholdere ikke
altid i forbindelse med en ulykke fastholde de
genstande, der befinder sig i eller på dem.

Der er risiko for tilskadekomst, især ved
bremsemanøvrer eller pludselige retnings‐
skift!
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# Opbevar altid genstande således, at de
ikke kan blive slynget rundt i disse eller
lignende situationer.

# Sørg altid for, at genstande ikke rager
ud over opbevaringsrum, bagagenet
eller opbevaringsnet.

# Luk de opbevaringsrum, der kan lukkes,
inden du kører.

# Tunge, hårde, spidse, skarpkantede,
skrøbelige eller for store genstande skal
altid opbevares i bagagerummet og fast‐
gøres.

& ADVARSEL Risiko for forbrænding på
udstødningsrør og udstødningsrørsfor‐
længer

Udstødningsrør og udstødningsrørsforlænger
kan være meget varme. Ved berøring af disse
komponenter kan der opstå forbrændinger.
# Vær altid ekstra forsigtig i området

omkring udstødningsrør og udstød‐
ningsrørsforlænger, især hvis der er
børn i området.

# Lad komponenterne køle af før berøring.

Hvis du anvender en tagbagagebærer, skal du
overholde den maksimale tagbelastning og tagba‐
gagebærerens maksimale belastningsevne.

Du finder oplysninger om den maksimale tagbe‐
lastning i kapitlet "Tekniske data" og du finder
oplysninger om tagbagagebærere i afsnittet
"Bagagebærersystemer" .

Hvis du transporterer last på taget, som rager
mere end 40 cm ud over tagkanten, så kan kame‐
rabaserede køresystemer og sensorfunktionerne
i bakspejlet være begrænsede. Sørg for, at lasten
ikke rager længere ud end 40 cm.

Dit køretøjs køreegenskaber er afhængige af
belastningsfordelingen. Vær derfor opmærksom
på følgende oplysninger i forbindelse med læsnin‐
gen:

R Overskrid ikke køretøjets samlede tilladte
vægt eller det tilladte akseltryk i forbindelse
med pålæsningen, herunder personer.
R Pålæsningen må ikke foregå ind over overkan‐

ten af ryglænene.
R Transportér, om muligt, altid lasten i lastrum‐

met.
R Sikr lasten ved fastsurringsringene, og sørg

for at fordele lasten lige.

R Anvend fastsurringsringe og fastgørelsesma‐
terialer, som er egnede til lastens størrelse og
vægt.

Oversigt over opbevaringsrum i forenden

Oversigt over opbevaringsrum i forenden
Vær opmærksom på henvisningerne vedrørende
læsning af bilen (/ side 75).

1 Llåsbart rum over forruden (/ side 77)
2 Opbevaringsrum ved forrude med to kophol‐

dere/opbevaring askebæger
Opbevaringsrum med dæksel afhængigt af
version (/ side 77)

3 Opbevaringsrum midterkonsol med USB-til‐
slutning, ladeinterface, NFC-interface og 12-
V-stikdåse

4 Opbevaringsrum over forrude (må maks.
belastes med 2,5 kg)

5 Opbevaringsrum i passagerside (må maks.
belastes med 5 kg)

6 Kopholder
7 Opbevaringsrum i dørene

76 Sæde og anbringelse



Åbning og lukning af opbevaringsrum midter‐
konsol/forrude

Dæksel til opbevaringsrum (eksempel midterkon‐
sol)

# Åbning: Tryk på tasten 1 for opbevarings‐
rummet 2.
Dækslet vippes opad.

# Lukning: Klap dækslet ned.

% Opbevaringsrummene ved forruden har et
dæksel alt efter udførelse.

Åbning eller lukning af låsbart rum over forru‐
den
Opbevaringsrummet kan låses op og i med nød‐
nøglen (/ side 45).

Åbning

# Oplåsning: Drej nødnøglen mod højre til
position 3.

# Skub grebet 1 opad i pilens retning.
# Klap dækslet op.

Luk
# Klap dækslet nedad, og skub grebet 1

nedad i pilretningen.

# Aflåsning: Drej nødnøglen mod venstre til
position 2.

Åbning af brilleboks

# Tryk på tasten 1.

Brug af opbevaringsboks

& ADVARSEL Fare for kvæstelser som følge
af uegnet pakket eller åben opbevarings‐
boks

Hvis opbevaringsboksen i kabinen pakkes
uegnet, kan den glide eller blive slynget rundt
og derved ramme passagererne. Desuden kan
åbne opbevaringsbokse ved en ulykke ikke
holde genstandene som ligger deri tilbage i
alle tilfælde.

Der er risiko for tilskadekomst, især ved
bremsemanøvrer eller pludselige retnings‐
skift!
# Opbevaringsboksen skal fastgøres med

sikkerhedsselen.
# Opbevaringsboksens låg skal lukkes

inden kørslen påbegyndes.
# Tunge, hårde, spidse, skarpkantede,

skrøbelige eller for store genstande skal
altid opbevares i bagagerummet og fast‐
gøres.

Fastgøring af opbevaringsboks
Opbevaringsboksen er gemt under passagersæ‐
debænken.

Brug opbevaringsboksen til følgende:

R gemme dokumenter
R opbevare mobiltelefon eller småting
R som skriveunderlag
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# Klap sædepuden på passagersædebænken
frem (/ side 69).

# Fjern opbevaringsboksen fra opbevaringsste‐
det.

# Klap sæderne på passagersædebænken til‐
bage (/ side 69).

# Placér opbevaringsboksen 3 på sædet.
# Tryk opbevaringsboksen 3 let ned i sædepu‐

den, og skub den bagud mod ryglænet.
# Kontrollér, at holderibben på undersiden af

opbevaringsboksen er fastklemt mellem
sædepuden og ryglædet..

# Træk sikkerhedsselen 4 gennem slidsen i
opbevaringsboksens 3 forside.

# Træk sikkerhedsselen 4 gennem slidsen 2
i opbevaringsboksens bagside, træk, og
spænd fast.

# Kontrollér, at opbevaringsboksen er fastgjort.

Åbning og lukning af opbevaringsboks

# Åbning: Træk i håndtaget 1 og åbn klappen
5 i pilens retning.

# Læg genstandene væk.

% Oplysninger om yderligere tilbehør som fx en
tabletholder kort kan fås på etMercedes-Benz
serviceværksted.

% Låget på opbevaringsboksen skal være lukket
under kørslen.

# Lukning: Klap låget 5 tilbage og tryk, så det
grebet 1 låser fast.

Sæt opbevaringsboksen ind

# Løsn sikkerhedsselen 4.
# Tag fat i opbevaringsboksen 3 i det marke‐

rede området, 6 og træk den lige fremad.
Holderibben går fri af spalten mellem sæde‐
puden og ryglænet.

# Fjern opbevaringsboks 3 fra sædet
# Klap sæderne på passagersædebænken frem

(/ side 69).
# Stil opbevaringsboksen 3 i opbevaringsrum‐

met.
# Klap sæderne på passagersædebænken til‐

bage (/ side 69).
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Flaskeholder

1 Flaskeholder i fordørene (eksempel på passa‐
gerdør)

Kopholder

Sådan åbnes kopholderen i bagsædet

& ADVARSEL Fare for personskade, hvis
kopholderen er trukket ud under udstig‐
ning

Hvis du stiger ud og kopholderen i bagsædet
er trukket ud, kan du støde imod kopholde‐
ren.
# Før udstigning skal kopholderen skub‐

bes tilbage under bagsædehynden.

# Åbn: Tryk på kopholderen 1 eller 2.
# Klap kopholderen ud.
# Luk: Skub kopholderen 1 eller 2 ind, indtil

den går i indgreb.

Askebæger og cigartænder

Brug af askebæger

Under kørslen.
# Under kørslen placeres skal det lukkede aske‐

bæger sidde i opbevaringsrummet i forruden.
# Askebæger kontrolleres for fast placering.

% Askebægeret må ikke placeres i midterkon‐
sollens kopholdere. Disse gør ikke, at aske‐
bægeret sidder fast.

Åbning

# Klap låget 1 opad.

Brug af lighteren i midterkonsollen

& ADVARSEL Risiko for brand‑ og person‐
skade som følge af meget varm lighter

Hvis du berører det varme varmeelement i
lighteren eller den varme fatning, kan du
brænde dig.

Desuden kan der gå ild i antændelige materia‐
ler,

R hvis den varme lighter falder ned.
R hvis fx børn holder den varme lighter hen

mod genstande.

# Tag altid fat på lighteren på håndtaget.
# Sørg altid for, at børn ikke har adgang til

lighteren.
# Lad aldrig børn være alene i bilen.

Forudsætninger 
R Tændingen er slået til.
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# Tryk på lighteren 1.
Når spiralen gløder, springer lighteren tilbage.

Stikdåser

Brug af 12-V-stikdåser i midterkonsollen

Forudsætninger 
R Der er kun tilsluttet enheder op til maksimalt

180 W (15 A).

12 V-stikdåse i opbevaringsrum

# Åbn dækslet til opbevaringsrummet i midter‐
konsollen (/ side 77).

# Vip stikdåsens dæksel 1 op.
# Sæt enhedens stik i.

12 V-stikdåse i det nederste betjeningspanel

# Vip stikdåsens dæksel 1 op.
# Sæt enhedens stik i.

Brug af 12 V-stikdåse ved førersædet

# Vip stikdåsens dæksel 1 op.
# Sæt enhedens stik i.

Oplysninger om 230 V-stikdåse

* BEMÆRK Beskadigelse af det ekstra bat‐
teri på grund af fuldstændig afladning

Hvis der er tilsluttet udstyr med for høj effekt,
når du forlader bilen, eller det ekstra batteris
opladningstilstand er lav, kan det ekstra bat‐
teri blive beskadiget.
# Tilslut kun udstyr med maksimalt

150 W.
# Tilslut ikke udstyr i mere end fire timer.
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230 V-stikdåsen leverer med 150 W en høj
ydelse, hvilket muliggør en hurtig opladning af
mobiltelefoner og tilslutning af batteriladeappara‐
ter til værktøj.

Biler med ekstra batteri har en efterløbsfunktion.
Når du forlader bilen, kan du oplade udstyr i et
tidsrum på fire timer.

Anvendelse af 230 V-stikdåser i midterkon‐
sollen

& FARE Livsfare ved beskadiget tilslutnings‐
kabel eller stikdåse

Når en egnet enhed er tilsluttet, er der en høj
spænding på 230‑V-stikdåsen. Hvis tilslut‐
ningskablet eller 230‑V-stikdåsen er trukket
ud af afdækningen, beskadiget eller våd, kan
du få stød.
# Anvend kun et tørt tilslutningskabel, der

ikke er beskadiget.
# Kontrollér, at 230‑V-stikdåsen er tør,

mens tændingen er slået fra.
# En 230‑V-stikdåse, der er trukket ud af

afdækningen eller beskadiget, skal
straks kontrolleres eller udskiftes på et
autoriseret værksted.

# Sæt aldrig tilslutningskablet i en 230‑V-
stikdåse, der er trukket ud af afdæknin‐
gen eller beskadiget.

& FARE Livsfare som følge af ukorrekt
håndtering af stikdåsen

Du kan få stød

R hvis du stikker fingrene ind i stikdåsen.
R hvis du sætter ikke egnede enheder eller

genstande ind i stikdåsen.

# Stik ikke fingrene ind i stikdåsen.
# Tilslut kun egnede enheder til stikdåsen.

& FARE Livsfare på grund af elektrisk strød

Hvis du rengør 230 V-stikdåsen med en våd,
kan du få elektrisk stød.

Der er livsfare!

Undgå området omkring 230 V-stikdåsen i
forbindelse med rengøring.

Forudsætninger 
R Der er kun tilsluttet enheder med et passende

stik, som svarer til de relevante landespeci‐
fikke normer.
R Der er kun tilsluttet enheder op til maksimalt

150 W.
R Der bruges ikke multistikdåser.

# Åbn klappen 3.
# Sæt enhedens stik i 230 V-stikdåsen 1.

Ved tilstrækkelig netspænding i bilen lyser
kontrollampen 2.

Når du ikke benytter 230 V-stikdåsen, skal du
holde klappen lukket.

Brug af stikdåser i bagagerummet

Forudsætninger 
R Der er kun tilsluttet enheder op til maksimalt

180 W (15 A).

# Vip stikdåsens dæksel 1 op.
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# Sæt enhedens stik i.

Opladning af mobiltelefon via USB-stikdåse i
den bageste del af kabinen

# Læg mobiltelefonen i fralægningsrummet 1,
og tilslut den i USB-stikdåsen 2 for at
oplade den.

Trådløs opladning af mobiltelefonen og for‐
bindelse til den udvendige antenne

Oplysninger om trådløs opladning af mobilte‐
lefon

& ADVARSEL Fare for personskade ved
uhensigtsmæssig opbevaring af gen‐
stande

Hvis du opbevarer genstande i kabinen på en
uhensigtsmæssig måde, kan disse glide eller
blive slynget rundt og derved ramme perso‐
ner i bilen. Desuden kan kopholdere, åbne
opbevaringsrum og mobiltelefonholdere ikke
altid i forbindelse med en ulykke fastholde de
genstande, der befinder sig i eller på dem.

Der er risiko for tilskadekomst, især ved
bremsemanøvrer eller pludselige retnings‐
skift!
# Opbevar altid genstande således, at de

ikke kan blive slynget rundt i disse eller
lignende situationer.

# Sørg altid for, at genstande ikke rager
ud over opbevaringsrum, bagagenet
eller opbevaringsnet.

# Luk de opbevaringsrum, der kan lukkes,
inden du kører.

# Tunge, hårde, spidse, skarpkantede,
skrøbelige eller for store genstande skal
altid opbevares i bagagerummet og fast‐
gøres.

Vær opmærksom på henvisningerne vedrørende
læsning af bilen.

& ADVARSEL Brandfare ved placering af
genstande i mobiltelefon-opbevarings‐
rummet

Hvis du placerer genstande i mobiltelefon-
opbevaringsrummet, kan disse blive meget
varme, og der kan endog gå ild i dem.
# Du må ikke placere andre genstande i

mobiltelefon-opbevaringsrummet – især
ikke genstande af metal.

* BEMÆRK Beskadigelse af genstande ved
placering i mobiltelefonholderen

Hvis der lægges genstande i mobiltelefonhol‐
deren, kan de blive beskadiget af elektromag‐
netiske felter.
# Undgå at lægge kreditkort, lagringsme‐

dier eller andre genstande, der er føl‐
somme over for elektromagnetiske fel‐
ter, i mobiltelefonholderen.

* BEMÆRK Beskadigelse af mobiltelefon‐
holderen på grund af væske

Hvis væske trænger ind i mobiltelefonholde‐
ren, kan denne blive beskadiget.
# Sørg for, at der ikke trænger væske ind i

mobiltelefonholderen.

Vær opmærksom på følgende oplysninger om
trådløs opladning :

R Det er kun muligt at benytte opladningsfunkti‐
onen, når tændingen er slået til.
R Små mobiltelefoner kan i nogle tilfælde ikke

oplades overalt i opbevaringsrummet.
R Store mobiltelefoner, der ikke passer ned i

opbevaringsrummet, kan eventuelt ikke opla‐
des.
R Mobiltelefonen kan blive varm under oplad‐

ningen. Dette afhænger af, hvilke applikatio‐
ner (apps) der aktuelt er aktive.
R Opladningen bliver mere effektiv, hvis du fjer‐

ner mobiltelefonens cover. Dette gælder dog
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ikke covere, som er beregnet til trådløs oplad‐
ning.
R Anvend så vidt muligt måtten ved opladnin‐

gen.

Trådløs opladning af mobiltelefon foran

Forudsætninger 
R Mobiltelefonen skal være egnet til trådløs

opladning. Du finder en liste over kompatible
mobiltelefoner på:

http://www.mercedes-benz.com/connect

# Åbn klappen til opbevaringsrummet 1 oven
over mediedisplayet.

# Placér så vidt muligt mobiltelefonen midt på
den markerede overflade på måtten 2 med
displayet opad.
Når ladesymbolet vises i multimediesystemet,
oplades mobiltelefonen.

Fejl i forbindelse med opladningen vises i
multimediesystemets display.

% Måtten kan tages ud og rengøres, fx med
rent, lunkent vand.

Montering eller afmontering af fodmåtte

& ADVARSEL Risiko for ulykke ved gen‐
stande i fodrummet i førersiden

Genstande i fodrummet i førersiden kan
begrænse pedalvandringen eller blokere en
pedal, som er trådt ned.

Dette bringer bilens drifts‑ og trafiksikkerhed
i fare.
# Opbevar alle genstande sikkert i bilen,

så de ikke kan komme i fodrummet i
førersiden.

# Montér altid bundmåtterne fast og som
foreskrevet, så der altid er sikret til‐
strækkelig plads til pedalerne.

# Anvend ikke løse bundmåtter, og læg
ikke flere bundmåtter oven på hinanden.

# Montering: Tryk på trykknappen 1 på hol‐
deren 2.

# Afmontering: Træk fodmåtten af holderne
2.
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Udvendig belysning

Anvisning vedr. lysændring ved kørsel i udlan‐
det

Biler med halogen- eller statiske LED-forlyg‐
ter: En omstillling af forlygterne er ikke påkrævet.
De lovmæssige krav opfyldes også i lande med
venstre- og højrekørsel.

Anvisning vedr. lyssystemer og deres
ansvarsområder

De forskellige lyssystemer på bilen er kun hjælpe‐
midler. Ansvarligheden for korrekt køretøjsbelys‐
ning i overensstemmelse med de aktuelle lys- og
sigtbarhedsforhold, de lovmæssige bestemmelser
og trafiksituationen ligger hos føreren af bilen.

Lyskontakt

Betjening af lyskontakt

# 1 W Tilslutning eller afbrydelse af ven‐
stre parkeringslys.

# 2 X Tilslutning eller afbrydelse af højre
parkeringslys.

# 3 T Tilslutning eller afbrydelse af positi‐
onslys, nummerpladelys og instrumentbelys‐
ning.

# 4 Ã Tilslutning eller afbrydlese af auto‐
matisk kørelys/dagskørelys (foretrukket lys‐
kontaktstilling).

# 5L Tilslutning eller afbrydelse af nær‐
lys/fjernlys.

# 6  Tilslutning eller afbrydelse af tågelys.
# 7  R Tilslutning eller afbrydelse af tåge‐

lys.

# 8 Aktivering eller deaktivering af elektrisk
parkeringsbremse(/ side 145)

% Hvis du hører en advarselstone, når du stiger
ud af køretøjet, er lyset muligvis slået til.

% Når du slår parkeringslyset til, er der reduce‐
ret positionslys på den valgte side af køretø‐
jet.
Blinklyset, fjernlyset og overhalingsblinket
betjenes med kombikontakten (/ side 85).

* BEMÆRK Batteriafladning ved anven‐
delse af positionslyset

Hvis positionslyset benyttes over flere timer,
belaster det batteriet.
# Slå højre X eller venstre W parke‐

ringslys til om muligt.

Ved kraftig afladning af batteriet slås positions-
eller parkeringslyset fra for at sikre, at køretøjet
kan starte ved næste køretøjsstart.

Det automatiske kørelys' funktion

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
slukket nærlys ved hindret udsyn

Når lyskontakten står på Ã, slås nærlyset
ikke automatisk til i tåge og sne og andre til‐
fælde, hvor der er hindret udsyn – fx i forbin‐
delse med vandtåge.
# I sådanne situationer skal du dreje lys‐

kontakten til L.

Det automatiske kørelys er kun et hjælpemiddel.
Du har ansvaret for køretøjets lys og lygter.
Ved tåge, sne eller vandtåge skal du straks dreje
lyskontakten Ã til L. Ellers afbrydes køre‐
lyset kortvarigt.

Slå automatisk kørelys til:

R Drej lyskontakten i positionen Ã. Slå
spændingsforsyningen til: Positionslyset tæn‐
des og slukkes automatisk afhængigt af lys‐
forholdene i omgivelserne.

Når motoren er i gang er kørelyset tændt.
Positionslyset og nærlyset slås desuden til
eller fra afhængigt af lysforholdene i omgivel‐
serne.

Når nærlyset er slået til, tænder kontrollam‐
pen L i kombiinstrumentet.

Slå tågelygter og tågebaglygte til eller fra

Forudsætninger 
R Lyskontakten er i positionen  L eller Ã.
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R Spændingsforsyningen eller motoren er slået
til.

# Tænd eller sluk for tågelys: Tryk på tasten
7.

# Tænd eller sluk for tågebaglygten: Tryk på
tasten 6.

Overhold de nationale regler for brug af tågebag‐
lygter.

Regulering af forlygteniveau

Forudsætninger 
R Motoren kører.

Med lyslængdereguleringen kan du tilpasse for‐
lygternes lyskegle til køretøjets læsningsgrad.
Lyskeglen forandrer sig, når der er passagerer i
bilen eller lastrummet læsses eller tømmes. Det
kan medføre dårligere udsyn og blænding af de
modkørende trafikanter.

% På køretøjer med LED-forlygter indstilles for‐
lygteniveauet automatisk.

g Fører- og passagersæde benyttes
1 Førersæde, passagersæde og bagsæder

benyttes
2 Førersæde, passagersæde og bagsæder

benyttes, lastrum eller læsseflade er læsset
3 Førersæde og passagersæde benyttes, og

den maksimalt tilladelige akselbelastning
udnyttes

# Drej lyslængdereguleringen til den pågæl‐
dende position.
Belysningen af vejbanen skal være 40 m til
100 m, og nærlyset må ikke blænde de mod‐
kørende.

# Når køretøjet ikke er læsset, skal man vælge
positionen g.

Betjening af kombikontakt til lys

1 Fjernlys
2 Højre blinklys
3 Overhalingsblink
4 Venstre blinklys

# Blinkning: Tryk kombikontakten i den
ønskede retning 2 eller 4, indtil den går i
indgreb. Ved større bevægelser af rattet nul‐
stilles kombikontakten automatisk.

# Kortvarig blinkning: Vip kortvarigt kombi‐
kontakten i den ønskede retning 2 eller 4.
Det pågældende blinklys blinker tre gange.

# Slå fjernlys til: Slå nærlyset til(/ side 84).
# Tryk kombikontakten fremad 1.

Kontrollampen K i kombiinstrumentet
tænder. Kombikontakten går tilbage til
udgangspositionen.

% I stillingen Ã tænder fjernlyset kun, hvis
det er mørkt og motoren kører.

# Slå fjernlys fra: Tryk kombikontakten fremad
1 eller træk den kortvarigt i pilens retning
3 (overhalingslyset frakobler fjernlyset).
Kontrollampen K i kombiinstrumentet
slukker. Kombikontakten går tilbage til
udgangspositionen.

% Køretøjer med fjernlys-assistent: Hvis
fjernlys-assistenten er aktiv, regulerer den
aktivering og deaktivering af fjernly‐
set(/ side 86).

# Aktivering af overhalingslys: Tilkobl strøm‐
forsyningen eller tændingen.

# Træk kortvarigt kombikontakten i pilens ret‐
ning 3.
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Slå katastrofeblinksystem til eller fra

# Slå til og fra: Tryk på tasten 1.

Hvis du blinker mens katastrofeblinksystemet er
slået til, er det kun blinklygterne på den pågæl‐
dende side af køretøjet, der lyser.

Katastrofeblinklyset tilsluttes automatisk i føl‐
gende situationer:

R Airbaggen er blevet udløst.
R Bilen nedbremses kraftigt fra mere

end70 km/h, indtil bilen holder stille.

Hvis katastrofeblinksystemet automatisk er ble‐
vet slået til, kan du slå det fra ved at trykke på
katastrofeblinkkontakten1.

Katastrofeblinket slås automatisk fra, hvis køretø‐
jet igen når op på en hastighed på over 70 km/t
efter en katastrofeopbremsning.

% Katastrofeblinksystemet fungerer også, når
tændingen er slået fra.

Svinglysets funktion

Svinglyset forbedrer belysningen af kørebanen i
svingretningen vidvinklet, så at f.eks. snævre vej‐
sving bliver mere overskuelige.

Funktionen er aktiv under følgende betingelser:

R Hastigheden er lavere end 40 km/h, og blikly‐
set er tændt, eller rattet er drejet.
R Hastigheden ligger på mellem 40 km/h og

70 km/h, og rattet er drejet.

Svinglyset kan fortsætte med at lyse i kort tid,
med slukkes dog automatisk senest efter
tre minutter.

% Når køretøjet sættes i bakgear skifter belys‐
ningen til siden som ligger over for.

Fjernlys-assistent

Sådan fungerer den adaptive fjernlys-assi‐
stent

& ADVARSEL Fare for ulykke på trods af
den adaptive fjernlysassistent

Den adaptive fjernlysassistent reagerer ikke
på disse trafikanter:

R Trafikanter uden belysning, fx fodgængere
R Trafikanter, som har en svag belysning, fx

cyklister
R Trafikanter, hvis belysning er dækket, fx af

et autoværn

I meget sjældne tilfælde reagerer den adap‐
tive fjernlysassistent ikke eller ikke tidligt nok
på andre trafikanter med egen belysning.

Det betyder, at det automatiske fjernlys i
disse eller lignende situationer ikke bliver
deaktiveret eller bliver aktiveret alligevel.
# Hold altid opmærksomt øje med de tra‐

fikale forhold, og slå fjernlyset fra i god
tid.

Den adaptive fjernlys-assistent skifter automatisk
mellem følgende indstillinger:

R Nærlys
R Fjernlys

Systemet tilkendegiver, at belyste køretøjer kom‐
mer i møde eller kører foran.

Ved hastigheder over 30 km/h skiftes i følgende
indstilling:

R Når der ikke registreres andre trafikanter,
tændes fjernlyset automatisk.
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Ved hastigheder under 25 km/h eller ved til‐
strækkelig vejbelysning skiftes i følgende indstil‐
ling:

R Fjernlyset slukkes automatisk.

Systembegrænsninger
Den adaptive fjernlys-assistent han ikke tage
højde for vej- og vejrforhold eller trafiksitua‐
tionen.

Registreringen kan være begrænset under føl‐
gende betingelser:

R Udsynet er dårligt, fx ved tåge, kraftig regn
eller sne.
R Sensorerne er snavsede eller tildækkede.

Den adaptive fjernlys-assistent er kun et hjælpe‐
middel. Du har ansvaret for korrekt køretøjsbelys‐
ning i overensstemmelse med de aktuelle lys- og
sigtbarhedsforhold samt trafiksituationen.

Den optiske sensor til systemet befinder sig bag
forruden i området ved tagbetjeningsenheden.

Til- eller frakobling af fjernlys-assistent
# Tilkobling: Drej lyskontakten til positionen

 Ã.
# Slå fjernlyset til vha. kombikontakten.

Når fjernlyset automatisk slås til hvis det er
mørkt, tænder kontrollampen  _ i multi‐
funktionsdisplayet.

# Frakobling: Slå fjernlyset fra vha. kombikon‐
takten.

Indstilling af forsinket slukning udvendigt

Forudsætninger 
R Lyskontakten er i positionen Ã.

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Lys
5 Fors. slukn. udvendigt
# Indstil forsinket slukning.

Når køretøjet parkeres, aktiveres udelyset i det
indstillede tidsrum.

Tilslutning og afbrydelse af konturbelysning

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Lys
5 Konturbelysning
# Slå funktionen til eller fra.

Udvendig belysning lyser i 40 sekunder efter
oplåsning. Når du starter køretøjet, deaktiveres
konturbelysningen, og det automatiske kørelys
aktiveres.

Til-/frakobling af rotorblink

& ADVARSEL Der er risiko for ulykker som
følge af automatisk afbrydelse af rotor‐
blinket

Rotorblinket afbrydes automatisk, når
motoren standses, så snart bilens spænding
falder til et kritisk niveau.

Andre trafikanter bliver således ikke længere
advaret om risikostedet.
# Advar andre trafikanter med ekstra sik‐

kerhedstiltag , f. eks. en advarselstre‐
kant.

Tænd rotorblinket

# Tryk øverst på kontakten 1.
Kontakten forbliver i vippeposition. Kontrol‐
lampen lyser i kontakten.

Sluk rotorblinket
# Tryk kontakten 1 nedad.

Kontakten forbliver i midterposition. Kontrol‐
lampen i kontakten lyser ikke længere.
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Indstilling af indvendig belysning

Indstilling af kabinelys forrest

Variant 1

# 1 p Slå venstre læselampe i forende til
eller fra

# 2 | Slå automatisk kabinelysstyring til
eller fra

# 3 c Slå kabinebelysning i forende til
eller fra

# 4 w Slå bagsæde-/bagagerumslys til
eller fra

# 5 p Slå højre læselampe i forende til
eller fra

Variant 2

# 1 p Slå venstre læselampe i forende til
eller fra

# 2 | Slå automatisk kabinelysstyring til
eller fra

# 3 c Slå kabinebelysning i forende til
eller fra

# 4 w Slå bagsæde-/bagagerumslys til
eller fra

# 5 p Slå højre læselampe i forende til
eller fra

Variant 3

# 1 | Slå automatisk kabinelysstyring til
eller fra

# 2 c Slå kabinebelysning i forende til
eller fra

# 3 w Slå bagsæde-/bagagerumslys til
eller fra

Variant 4

# 1 c Slå kabinebelysning til eller fra
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Kabinelys til bagsæder

# 1   Slå bagsæde-/bagagerumslys til eller fra

Bevægelsesdetektor

& ADVARSEL Fare for at komme til skade
på grund af bevægelsesdetektorens
laserstråle

Bevægelsesdetektoren udsender usynlig strå‐
ling fra LED'er (Light Emitting Diode).

Disse LED'er er klassificeret i klasse 1M og
kan beskadige nethinden i følgende situa‐
tioner:

R Hvis man kigger længere tid direkte ind i
bevægelsesdetektorens ufiltrerede laser‐
stråle
R Hvis man kigger direkte med optiske

instrumenter i bevægelsesdetektorens
laserstråle, f.eks. brille eller lup.

# Kig aldrig direkte ind i bevægelsesdetek‐
toren.

Bevægelsesdetektoren er placeret bag skillevæg‐
gen i bagagerummet i midt i taget.

1 Bevægelsesdetektors position

Hvis køretøjet er udstyret med en bevægelsesde‐
tektor, tilkobles bagagerumsbelysningen yderli‐
gere over bevægelsesdetektoren.

Hvis bevægelsesdetektoren registrerer en bevæ‐
gelse i lastrummet, mens køretøjet holder stille,
så tænder lyset i lastrummet i nogle minutter.

Bagagerumslyset kan tændes med bevægelses‐
detektoren i følgende situationer:

R Bilen holder stille, parkeringsbremsen er truk‐
ket, og du træder ikke på bremsepedalen.
R Biler med automatisk gearkasse: Gearstan‐

gen er i positionen j, og du træder ikke på
bremsepedalen.
R Bilen er ikke blevet låst udefra med nøglen.

Hvis der ikke registreres nogen forandring i køre‐
tøjet i flere timer, f.eks. døråbning, så afbrydes
bevægelsesdetektoren automatisk. På denne
måde forhindres det, at batteriet aflades.

Til-/frakobling af forsinket slukning af kabine‐
lys

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Lys
5 Fors. slukn. kabinelys
# Slå forsinket slukning til eller fra.

Udskiftning af lyskilde

Oplysninger om udskiftning af lyskilder

& ADVARSEL Risiko for at brænde sig på
varme komponenter ved udskiftning af
pærer

Pærer, lygter og stik kan blive meget varme,
når de er i brug.

Du kan brænde dig på disse komponenter,
når du udskifter en pære.
# Lad komponenterne køle af inden

udskiftning af pærer.

I forbindelse med skift af lyskilde skal du være
opmærksom på følgende anvisninger:

R Brug ikke lyskilder, som er faldet på gulvet
eller som har ridser på glaskolben. Ellers kan
lyskilderne revne eller eksplodere.
R Lyskilden kan springe, når den berøres, når

den er varm, når den tabes eller når den rid‐
ses.
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R Pletter op glaskolben reducerer lyskildens
levetid. Rør ikke ved glaskolben med de bare
hænder. Rengør i så fald glaskolben med sprit
og en fnugfri klud i tør tilstand.
R Beskyt lyskilder mod fugt, og lad den ikke

komme i kontakt med væske.
Sørg altid for, at glødepærerne sidder godt fast.

Hvis dit køretøj er udstyret med LED-pærer, kan
du genkende det på følgende måde: Når motoren
startes, bevæger lyskeglen sig oppefra og ned, og
tilbage igen. Nærlyset skal i denne forbindelse
være tændt, før motoren startes.

Glødepærer og lygter udgør en væsentlig
bestanddel mht. køretøjets sikkerhed. Sørg der‐
for for, at de altid fungerer. Få indstillingen af for‐
lygterne kontrolleret regelmæssigt.
R Før pæren udskiftes, skal køretøjets lysanlæg

slukkes. Dermed undgår man kortslutning.
R Anvend kun glødepærer i lukkede, dertil ind‐

rettede lygter.
R Brug kun udskiftningspærer af samme type,

som er beregnet til den korrekte spænding.

Opsøg et autoriseret værksted, hvis den nye lys‐
kilde heller ikke lyser.

Udskiftning af forreste lyskilder (biler med
halogenforlygter)

Oversigt over forreste lyskildetyper
Du kan udskifte de følgende lyskilder.

Halogen-forlygter
1 Fjernlys/kørelys: H15 55 W/15 W
2 Nærlys/positionslys: H7 55 W/W 5 W
3 Blinklygte: PY 21 W

Udskiftning af halogen-forlygter

Forudsætninger 
R Nærlys: lyskilde type H7 55 W

R Fjernlys/kørelys: lyskilde type H15 55 W/
15 W
R Positionslys: lyskilde type W 5 W

R Blinklygte: lyskilde type PY 21 W

1 Dæksel til fjernlys-/kørelyshus
2 Dæksel til nærlys-/positonslyshus
3 Blinklysfatning

# Sluk for lysanlæggget.
# Fjernlys/kørelys: Fjern husdækslet 1 bag‐

fra.
# Drej fatningen mod venstre, og træk den der‐

efter ud.
# Træk lyskilden ud af fatningen.
# Sæt den nye lyskilde i fatningen, så lampe‐

soklen er fuldstændig i kontakt med fatnin‐
gens bund.

# Sæt fatningen i, og drej mod højre.
# Sæt husdækslet 1 tilbage på plads.
# Nærlys/positionslys: Fjern husdækslet 2

bagfra.
# Træk fatningen ud bagfra.
# Træk lyskilden ud af fatningen.
# Sæt den nye lyskilde i fatningen, så lampe‐

soklen er fuldstændig i kontakt med fatnin‐
gens bund.

# Sæt fatningen lige i.
# Sæt husdækslet 2 tilbage på plads.
# Blinklys: Sluk for lysanlæggget.
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# Drej fatningen 3 mod venstre, og fjern den.
# Drej lyskilden mod venstre, mens du trykker

let, og træk den ud af fatningen.
# Sæt den nye lyskilde i fatningen, og drej mod

højre.
# Sæt fatningen i, 3 og drej den mod højre.

Ekstra blinklys

Forudsætninger 
R Ekstra blinklys (køretøjer med firehjuls‐

træk): Lyskilde type P 21 W

# Sluk for lysanlæggget.
# Løsn skruerne,1 og tag lygteglasset 2 af.
# Drej lyskilden mod venstre, mens du trykker

let, og træk den ud af fatningen.
# Sæt den nye lyskilde i fatningen, og drej mod

højre.
# Sæt lygteglasset 2 på, og skru skruerne 1

fast.

Udskiftning af bageste lyskilder (kassevogn
og kombi)

Oversigt over de bagerste lyskildetyper (kas‐
sevogn og varevogn)
Du kan udskifte de følgende lyskilder.

Køretøjer med standardbaglygter
1 Bremselys/baglygtelys/positionslys: P 21 W
2 Blinklygte: PY 21 W
3 Baklygte: P 21 W
4 Nummerpladelys: W 5 W
5 Tågebaglygte P 21 W

Køretøjer med delvis LED-baglygte
1 Blinklygte: PY 21 W
2 Baklygte: P 21 W
3 Nummerpladelys: W 5 W
4 Tågebaglygte P 21 W

Baglygte (kassevogn og varevogn)

Forudsætninger 
R Bremselys/baglygte/positionslys: lyskilde

type P 21 W
R Blinklygte: lyskilde type PY 21 W

R Baklygte: lyskilde type P 21 W

R Tågebaglygte: lyskilde type P 21 W
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1 Bremselys/baglygtelys/positionslys
2 Blinklys
3 Baklys
4 Tågebaglygte

# Sluk for lysanlæggget.
# Åbn bagdøren.

# Afmontering: Løsn boltene1, og træk bag‐
lygten ud i pilens retning.

# Træk stikket af lampeholderen 3.
# Løsn skruerne, 2 og fjern lampeholderen 3

fra baglygten.
# Drej lyskilden mod venstre, mens du trykker

let, og træk den ud af fatningen.
# Sæt den nye lyskilde i fatningen, og drej mod

højre.
# Montering: Sæt lampeholderen 3 på bag‐

lygten, og spænd skruerne 2 fast.
# Tryk stikket i 3 lampeholderen.
# Sæt baglygten tilbage på plads, og spænd

skruerne 1 fast.

Nummerpladelys

Forudsætninger 
R Nummerpladelys: lyskilde type W 5 W

# Sluk for lysanlæggget.
# Sæt f.eks. en skruetrækker på ved udskærin‐

gen 2 mellem lampen3 og afdækningen
1 , og vip forsigtigt lampen3 af.

# Træk lampen 3 ud af afdækningen 1.
# Drej fatningen ca. 45°, og tag den ud af lam‐

pen.
# Fjern lyskilden.
# Sæt den nye lyskilde i fatningen.
# Sæt fatningen ind i lampen, og drej ca. 45°.
# Sæt lampen ind i afdækningens udskæring,

indtil den går i hak.

Udskiftning af bageste lyskilder (chassis)

Oversigt over de bagerste lyskildetyper
(schassis)
Du kan udskifte de følgende lyskilder.
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Køretøjer med standardbaglygter
1 Konturlys: R 5 W
2 Baglygte: R 5 W
3 Bremselygte: P 21 W
4 Blinklygte: PY 21 W
5 Baklygte: P 21 W
6 Tågebaglygte (førerside): P 21 W
7 Nummerpladelys: R 5 W

Udskiftning af pære i baglygte

Forudsætninger 
R Tågebaglygte: lyskilde type P 21 W

R Nummerpladelys: Lyskilde type R 5 W

R Baklygte: lyskilde type P 21 W

R Blinklygte: lyskilde type PY 21 W

R Konturlygte: Lyskilde type R 5 W

R Bremselygte: Lyskilde type P 21 W

R Baglygte: Lyskilde type R 5 W

1 Lygteglas
2 Skruer
3 Tågebaglygte
4 Nummerpladelys
5 Baklys
6 Blinklys
7 Konturlygte
8 Bremselygte
9 Baglygte

# Sluk for lysanlæggget.
# Løsn skruerne,  1 og tag lygteglasset 2 af.
# Træk stikket af lampeholderen.
# Drej lyskilden mod venstre, mens du trykker

let, og træk den ud af fatningen.
# Sæt den nye lyskilde i fatningen, og drej mod

højre.
# Sæt lygteglasset  2 på, og skru skruerne

 1 fast.

Udskiftning af lyskilder ekstra lygter

Sidemarkeringslygte

Forudsætninger 
R Sidemarkeringslygte: Lyskilde type LED
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# Sluk for lysanlæggget.
# Sæt f.eks. en skruetrækker på siden og vip

forsigtigt sidemarkeringslygten 1 i pilens
retning.

# Træk stikket 2 af sidemarkeringslygten i
pilens retning 1.

# Forbind den nye sidemarkeringslygte med
stikket.

# Sæt sidemarkeringslygten på til venstre og
tryk den ind.
Sidemarkeringslygten går hørbart i indgreb.

Udskiftning af lyskilder kabine

Udskiftning af kabinebelysning (bag)

Forudsætninger 
% For at sikre funktionen seriemæssig lampe‐

svigtkontrol, må der kun monteres lyskilder
med samme type og samme effekt som i
serien.

# Sluk for kabinebelysningen.

# Tryk lampeglassets låsefjeder 1 ind med en
egnet genstand, f.eks. en skruetrækker og vip
derefter lampeglasset af med lampehuset.

# Træk lampeglasset fra lampehuset: Lam‐
peglassets næser 2 skal presses indad.

# Træk lyskilden 3 ud af lampehuset.
# Sæt den nye lyskilde i.
# Sæt lampeglasset på lampehuset og lad det

gå i indgreb.
# Lygteglasset sættes på med lampehuset, så

det går i indgreb.

Vinduesviskere

Til- og frakobling af forrudevinduesvisker

1 î Enkeltviskning/viskning med sprinkler‐
væske

1 g Vinduesviskere slået fra
2 Ä Intervalviskning normal

Biler med regnsensor: Automatviskning nor‐
mal

3 Å Intervalviskning hyppig
Biler med regnsensor: Automatviskning hyp‐
pig

4 ° Langsom konstant viskning
5 ¯ Hurtig konstant viskning

# Drej kombikontakten til den pågældende
position 1 – 5.

# Enkeltviskning/vaskning: Tryk på tasten på
kombikontakten i pilens retning 1.
R í Enkeltviskning
R î Viskning med sprinklervæske
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Til- og frakobling af bagrudevinduesvisker

1 ô Enkeltviskning/vaskning
2 è Intervalviskning

# Enkeltviskning: Tryk tasten 1 til trykpunk‐
tet.

# Viskning med sprinklervæske: Tryk tasten
1 forbi trykpunktet.

# Til- eller frakobling af intervalviskning:
Tryk på tasten 2 kortvarigt.
Når bagrudeviskeren er slået til, vises symbo‐
let è i instrumentdisplay.

Udskiftning af viskerblade på forruden

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved udskiftnings af viskerblade ved akti‐
veret vinduesvisker

Hvis vinduesviskerne går igang under udskift‐
ning af viskerbladene, kan du få fingrene i
klemme ved viskerarmen.
# Sluk altid for vinduesviskerne og tæn‐

dingen, før viskerbladene udskiftes.

& ADVARSEL Fare for personskade ved
brug af vinduesviskerne ved åben motor‐
hjelm

Hvis vinduesviskerne går i gang, mens motor‐
hjelmen er åben, kan du komme i klemme i
viskerstangsystemet.
# Sluk altid for vinduesviskerne og tæn‐

dingen, inden motorhjelmen åbnes.

% Hvis viskerbladene er slidt op, viskes ruderne
ikke længere grundigt. Udskift viskerbladene
to gange årligt, helst om foråret og efteråret.

# Vip viskerarmen 3 væk fra forruden.
# Hold fast i viskerarmen 3, og drej viskerbla‐

det i pilens retning væk fra viskerarmen 3
ind til anslaget.

# Skyd glideren 2 opad i pilereting, indtil den
går i indgreb.

# Klap viskerblad tilbage på viskerarmen.
# Træk viskerbladet 1 af viskerarmen .
# Sæt det ny viskerblad 1 ind i holderen på

viskerarmen 3.

Vær i denne forbindelse opmærksom på de to
viskerbladenes forskellige længder:

R Førerside: langt viskerblad
R Passagerside: kort viskerblad

# Skyd glideren 2 nedad, indtil den går i ind‐
greb.

# Vip viskerarmen 3 tilbage til forruden.

Udskiftning af viskerblade på forruden (WET
WIPER SYSTEM)

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved udskiftnings af viskerblade ved akti‐
veret vinduesvisker

Hvis vinduesviskerne går igang under udskift‐
ning af viskerbladene, kan du få fingrene i
klemme ved viskerarmen.
# Sluk altid for vinduesviskerne og tæn‐

dingen, før viskerbladene udskiftes.
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& ADVARSEL Fare for personskade ved
brug af vinduesviskerne ved åben motor‐
hjelm

Hvis vinduesviskerne går i gang, mens motor‐
hjelmen er åben, kan du komme i klemme i
viskerstangsystemet.
# Sluk altid for vinduesviskerne og tæn‐

dingen, inden motorhjelmen åbnes.

% Hvis viskerbladene er slidt op, viskes ruderne
ikke længere grundigt. Udskift viskerbladene
to gange årligt, helst om foråret og efteråret.

# Vip viskerarmen 3 væk fra forruden.
# Hold fast i viskerarmen 3, og drej viskerbla‐

det i pilens retning væk fra viskerarmen 3
ind til anslaget.

# Skyd glideren 2 opad i pilereting, indtil den
går i indgreb.

# Træk viskerbladet af viskerarmen 1 i pileret‐
ning 4.

# Træk slangen 5 forsigtigt af viskerbladet.
# Sæt slangen 5 fast på det ny viskerblad.
# Sæt det ny viskerblad 1 ind i holderen på

viskerarmen 3.

Vær i denne forbindelse opmærksom på de to
viskerbladenes forskellige længder:

R Førerside: langt viskerblad
R Passagerside: kort viskerblad

# Skyd glideren 2 nedad, indtil den går i ind‐
greb.

# Klap viskerbladet tilbage på viskerarmen.
# Vip viskerarmen 3 tilbage til forruden.

Udskiftning af viskerblade på bagruden

# Vip viskerarmen 3 væk fra bagruden.
# Tryk begge holdeklemmer 2 sammen, og vip

viskerbladet af viskerarmen.
# Træk viskerbladet 1 opad ud af holderen på

viskerarmen 3.
# Sæt det ny viskerblad 1 ind i holderen på

viskerarmen 3.
# Tryk det nye viskerblad 1 på viskerarmen
3, indtil holdeklemmerne går i indgreb.

# Vip viskerarmen 3 tilbage på bagruden.

Spejle

Betjening af sidespejle

& ADVARSEL Risiko for ulykke som følge af
indstilling af bilen under kørslen

Du risikerer at miste herredømmet over bilen i
følgende situationer:

R Hvis du under kørslen indstiller fører‐
sæde, hovedstøtte, rat eller spejle.
R Hvis du spænder sikkerhedsselen under

kørslen.

# Før du starter motoren: Indstil fører‐
sæde, hovedstøtte, rat og spejl og
spænd sikkerhedsselen.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved anven‐
delse af sidespejlet på grund af forkert
vurdering af afstanden

Sidespejlene viser omgivelserne i formindsket
størrelse. De synlige genstande er tættere på,
end de ser ud til.

96 Lys og sigtbarhed



Dette kan betyde, at du vurderer afstanden til
bagvedkørende trafikanter forkert, fx ved
vognbaneskift.
# Derfor er det altid nødvendigt at

bestemme den faktiske afstand til andre
trafikanter ved at se over skulderen.

Manuel indstilling af sidespejle
# Indstil sidespejlet manuelt til den rigtige posi‐

tion.
# Lås det frigjorte sidespejl fast: Tryk side‐

spejlet manuelt til den rigtige position.

Elektrisk indstilling af sidespejl

Eksempel

* BEMÆRK Beskadigelse på det elektriske
sidespejl

Hvis du klapper de elektriske sidespejle
manuelt ud og ind, kan du beskadige side‐
spejlene, og sidespejlene låses ikke korrekt
på plads.

Hvis sidespejlene ikke er klappet ind ved en
bilvask i vaskeanlægget, kan vaskebørsterne
klappe sidespejlene ind med magt og beska‐
dige dem.
# Klap kun sidespejlene elektrisk ind og

ud.
# Klap sidespejlene ind inden en bilvask i

vaskeanlægget.

# Før kørslen skal strømforsyningen eller tæn‐
dingen slås til.

# Ind- eller udklapning: Tryk på tasten 2
kortvarigt.

# Indstilling: Vælg med tasten 1 eller 3 det
sidespejl, som skal indstilles.

# Indstil spejlglassets position med tasten 4.
# Lås frigjorte sidespejle på plads igen: Hold

tasten 2 inde.
Der høres en klikkende lyd efterfulgt af en
slaglyd. Sidespejlet indstilles i den rigtige
position.

Opvarmning af sidespejle
# Biler uden elbagrude: Ved lave temperaturer

kobles spejlvarmen automatisk til efter
motorstarten.

# Biler med elbagrude: Ved lave temperaturer
kobles spejlvarmen automatisk til efter
motorstarten. Desuden kan spejlvarmen kob‐
les til sammen med elbagruden via elbagru‐
dens tast.

Nedblænding af bakspejl

# Nedblænding af Nedblænding af bakspejl:
Klap nedblændingsarmen 1 i pilens retning.

Betjen solskærme
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# Blænding forfra: Klap solskærmen 1
nedad.

# Blænding fra siden: Drej solskærmen 1 til
siden.
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Oversigt luftkonditioneringssystemer

Oversigt varmeanlæg

1 Indstilling af temperatur
2

/Y Til-/frakobling
af opvarmning i bagagerum

3 ¤ Tænd/sluk for bagru‐
devarme (/ side 104)

4 O Tænd/sluk for luftfor‐
deling til fodrum

5 ¬ Tænd/sluk for afis‐
ning af forrude
(/ side 103)

6 Køretøj med parkerings‐
varme eller gløderør: &
Tænd/sluk for parkerings‐
varme eller gløderør
(/ side 106)

7

 Køretøjer med
forrudeopvarmning: Tænd/
sluk for forrudeopvarmning
(/ side 104)

8 Indstilling af luftmængde

% Kontrollamperne i knapperne signalerer, om
den tilhørende funktion er aktiveret.
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Oversigt TEMPMATIC

1 w Indstilling af tempera‐
tur

2 display
3 K Indstilling af luft‐

mængde
4

 Køretøjer med
forrudeopvarmning: Tænd/
sluk for forrudeopvarmning
(/ side 104)

5 Køretøj med parkerings‐
varme eller gløderør: &
Tænd/sluk for parkerings‐
varme eller gløderør
(/ side 106)

6 Køretøjer med opvarmning
af bagrude: ¤ Tænd/
sluk for opvarmning af bag‐
rude (/ side 104)

7 d Tænd/sluk for recir‐
kulationen (/ side 103)

8 ¬ Tænd/sluk for afis‐
ning af forrude
(/ side 103)

9 _ Indstilling af luftforde‐
ling (/ side 103)

A ¿ Tænd/sluk die A/C-
funktion (/ side 102)

B

Y Køretøjer med
2-zoners klimasystem: Ind‐

stilling af klimatisering/
opvarmning i bagagerum
(kontrollampe blinker)
(/ side 101)

% Kontrollamperne i knapperne signalerer, om
den tilhørende funktion er aktiveret.
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Oversigt THERMOTRONIC

1 w Indstilling af tempera‐
tur

2 display
3 K Indstilling af luft‐

mængde
4

 Køretøjer med
forrudeopvarmning: Tænd/
sluk for forrudeopvarmning
(/ side 104)

5 Køretøj med parkerings‐
varme eller gløderør: &
Tænd/sluk for parkerings‐

varme eller gløderør
(/ side 106)

6 Køretøjer med opvarmning
af bagrude: ¤ Tænd/
sluk for opvarmning af bag‐
rude (/ side 104)

7 d Tænd/sluk for recir‐
kulationen (/ side 103)

8 ¬ Tænd/sluk for afis‐
ning af forrude
(/ side 103)

9 _ Indstilling af luftforde‐
ling (/ side 103)

A ¿ Tænd/sluk die A/C-
funktion (/ side 102)

B Ã Automatisk regulering
af klimaanlæg foran
(/ side 102) og bagi
(/ side 102)

C0 Til-/frakobling af syn‐
kronisering (/ side 103)

D

Y Køretøjer med
2-zoners klimasystem: Ind‐
stilling af klimatisering/
opvarmning i bagagerum
(kontrollampe blinker)
(/ side 101)

% Kontrollamperne i knapperne signalerer, om
den tilhørende funktion er aktiveret.

Betjen luftkonditioneringssystemer

Til- eller frakobling af klimatiseringssystem

# Tilkobling: Indstil luftmængden i menuen for
forrummet til trin 1 eller højere.

# Frakobling: Indstil luftmængden i menuen for
forrummet til trin 0 eller OFF.
I klimatiseringssystemets display vises OFF.

% Når klimatiseringssystemet er frakoblet dug‐
ger ruderne nemmere til. Sluk kun kortvarigt
for klimatiseringssystemet.

% Hvis anlægget fortil allerede er tændt, og
anlægget bagtil er slukket, tændes dette ved
at øge ventilatortrinnet i menuen for bagage‐
rummet. Hvis anlægget er tændt fortil, kobler
anlægget bagtil automatisk til.

Indstilling af klimatisering i bagagerum

Forudsætninger 
R Klimatiseringssystemet er tændt

(/ side 101).
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Tilkobling af temperatur og luftmængde og
indstilling af TEMPMATIC og THERMOTRONIC
#

Tryk på knappen /Y.

Kontrollampen i knappen /Y og

/Y-symbolet i klimatiseringssyste‐
mets display blinker.

Visningen springer frem til temperatur og
blæser i bagagerumsmenuen.

# Med vippeknapperne w og K indstilles
den ønskede luftmængde og temperatur i
bagagerumsmenuen.

% I tilfælde af store forskelle mellem den fakti‐
ske temperatur i systemet fortil og bagtil kan
denne regulering ikke indstilles nøjagtigt.

% Hvis bagagerummets klimatisering kobles fra,
tilkobles den automatisk med tryk på knap‐
pen 0.

Afhængigt af køretøjets udstyr starter klimatise‐
ringen efter behov i hhv. tagets eller bagagerum‐
mets klimaanlæg:

R Køretøjer med klimaanlæg i taget: Hoved‐
støtten kan kun afkøles.
R Køretøjer opvarmning i bagi: Hovedstøtten

kan kun opvarmes.

Frakobling af klimatisering i bagagerum
TEMPMATIC og THERMOTRONIC
#

Tryk på knappen /Y.
#

Når kontrollampen i knappen /Y og

/Y-symbolet i klimatiseringssyste‐
mets display blinker, indstilles luftmængden i
bagagerummets menu på trin 0.

% Kontrollampe tændt: Klimatisering i bagage‐
rummet er tændt.
Kontrollampe slukket: Klimatisering i bagage‐
rummet er slukket.
Kontrollampe blinker: Indstillingsfunktionen
for klimatisering i bagagerum er aktiv.

Tænd eller sluk for A/C-funktion

Forudsætninger 
R Klimatiseringssystemet er tændt

(/ side 101).

A/C-funktionen klimatiserer og tørrer kabineluf‐
ten i bilen.
# Tryk på tasten ¿.

% Sluk kun for A/C-funktionen kortvarigt. Ellers
dugger ruderne hurtigere til.

% Når kølefunktionen er aktiveret, kan der løbe
kondensvand ud på undersiden af bilen. Det
er intet tegn på en defekt.

Automatisk regulering af klimaanlæg

Forudsætninger 
R Klimatiseringssystemet er tændt

(/ side 101).

Aktivering af automatisk klimatisering
I den automatiske tilstand reguleres og oprethol‐
des temperatur, luftmængde og luftfordeling.
# Tryk på tasten Ã.

På displayet vises temperaturen. Visningen af
luftmængden og luftfordelingen slukker.

Hvis klimatiseringen i bagagerummet er til‐
koblet, så overtages indstillingen for bagage‐
rummet.

Frakobling af automatisk klimatisering
# Luftmængdeindstillingen og luftfordelingen

K kan ændres med vippetasten
(/ side 103).
Andre indstillinger forbliver uberørte af
ændringen.

Automatisk regulering af klima i bagagerum

Forudsætninger 
R Klimatisering i bagagerummet er tændt

(/ side 101).

I den automatiske tilstand reguleres og oprethol‐
des temperatur, luftmængde og luftfordeling.
#

Tryk på knappen /Y.
# Tryk på tasten Ã.

% Selv når det forreste system er i automatisk
tilstand, kan det bageste system forlade den
automatiske tilstand ved at indstille blæseren
i bagagerumsmenuen.
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% Hvis luften afkøles, og fører-, passager eller
skydedør åbnes, så bliver klimatiseringsan‐
læggets blæsereffekt reduceret efter ca.
15 minutter.
Når alle døre igen er lukket, så indstilles blæ‐
seren igen på den forudgående indstilling
efter ca. etminut.

Oplysninger om positionerne for luftfordelin‐
gen

Symbolerne på displayet viser, hvilke dyser luften
ledes igennem.

TEMPMATIC

Rb Dyse til afisning og midtedyser
R_ Alle dyser
RP Midterdyser
RS Midter- og fodrumsdyser

THERMOTRONIC

R¯ Dyser til afisning
Rb Dyse til afisning og midtedyser
R_ Alle dyser
Ra Dyse til afisning og fodrumsdyser
RP Midterdyser
RS Midter- og fodrumsdyser
RO Fodrumsdyser

Indstilling af luftfordeling

Forudsætninger 
R Klimatiseringssystemet er tændt.

# Tryk én eller flere gange på tasten _, indtil
den ønskede luftfordeling vises i klimaanlæg‐
gets display.

Tænd eller sluk for synkroniseringsfunktion

Forudsætninger 
R Klimatiseringssystemet er tændt

(/ side 101).

Med synkroniseringsfunktionen styres klimatise‐
ringen centralt. Indstillingerne for temperaturen
og luftmængden i forsædezonen overtages auto‐
matisk via bagsædezonen.
# Tryk på tasten  0.

% Hvis bagagerummets klimatisering kobles fra,
tilkobles den automatisk med tryk på knap‐
pen 0.

Afrimning af ruder

Indvendigt tildækkede ruder
# Tryk på tasten  ¬.

Når forrude-afisning er tilkoblet, kan tempera‐
tur og luftmængde ikke indstilles.

# I biler med varmeapparat og manuelt klimaan‐
læg skal side- og midterdyserne
(/ side 104) samt ventilationsdyserne til bil‐
ens bageste del (/ side 105) også lukkes.

# Biler med TEMPMATIC eller THERMOTRO‐
NIC: Tryk på knappen ¿ og indstil luftfor‐
delingen på forruden ¯ med knap‐
pen_, hvis det er nødvendigt.

# Øg luftmængden efter behov, og luk alle ven‐
tilationsdyser (/ side 104).

# Hvis ruderne fortsat er tildækkede: Tryk på
knappen ¬.
Når forrude-afisning er tilkoblet, kan tempera‐
tur og luftmængde ikke indstilles.

I klimasystemets display vises ¬ eller intet
symbol.

# Biler med forrudevarme: Tryk på knap‐

pen .
# Luk midterdyserne (/ side 104) og ventila‐

tionsdyserne til bilens øverste område
(/ side 105) og bilens bageste del
(/ side 105).

Udvendigt tildækkede ruder
# Start vinduesviskerne (/ side 94).

Til-/frakobling af luftcirkulationsfunktionen

# Tryk på tasten d.
Indenrumsluften recirkuleres.

Luftcirkulationen kobles automatisk fra.

% Når luftcirkulationen er tilsluttet dugger
ruderne nemmere til. Tilslut kun luftcirkulati‐
onen kortvarigt.

Luftcirkulationen kobles automatisk til i følgende
tilfælde:

R høj udendørs temperatur
R ved kørsel i tunneler (kun køretøjer med kli‐

matiseringsautomatikken THERMOTRONIC og
navigation)
R når vinduesviskerne aktiveres (/ side 94)

Luftkonditionering 103



Kontrollampen i tasten d vil være slukket.
Efter maks. 30 minutter iblandes der automatisk
friskluft igen.

Komfortåbning/-lukning via luftcirkulations‐
tasten

# Komfortlukning: Tryk på tasten  d, og
hold den inde, indtil sideruderne begynder at
lukke automatisk.
Sideruderne startposition er gemt.

# Komfortåbning: Tryk på tasten  d, og
hold den inde, indtil sideruderne begynder at
åbne automatisk.
Sideruderne åbner automatisk til den tidligere
gemte position.

Tænd eller sluk for forrudeopvarmning

% Ved høje udetemperaturer er det ikke muligt
at aktivere forrudevarme.

# Tryk på knappen til forrudevarme.
Når kontrollampen lyser, er forrudevarmen
aktiveret.

% Forrudevarmen slukkes automatisk efter
nogle minutter.

% Hvis batterispændingen er for lav, kan forru‐
devarmen ikke aktiveres. Hvis batterispæn‐
dingen bliver for lav når forrudevarmen er
aktiveret, slukker forrudevarmen automatisk.

Tænd/sluk for opvarmning af bagrude

# Tryk på knappen ¤.
Når kontrollampen lyser, er bagrudevarmen
aktiveret.

Betjen ventilationsdyser

Indstil ventilationsdyser i forende

& ADVARSEL ‑ Risiko for forbrænding og
forfrysning ved for ringe afstand til venti‐
lationsdyserne

Der kan strømme meget varm eller meget
kold luft ud af ventilationsdyserne.

Derved kan der opstå forbrændinger eller for‐
frysninger i direkte nærhed af dyserne.
# Sørg altid for, at alle personer i bilen

holder en tilstrækkelig afstand til venti‐
lationsdyserne.

# Led eventuelt luftstrømmen til en anden
del af kabinen.

# Åbne eller lukke: Tag fat i ventilationsdysen
 1 midtpå 2, og drej den til højre eller ven‐
stre indtil anslag.

# Indstil luftretning: Tag fat i ventilationsdysen
 1 midtpå 2, og drej den opad, nedad, mod
venstre eller højre.

# Åbne eller lukke: Tag fat i indstillingshju‐
let 1 på luftdyserne, og drej dem til højre
eller venstre indtil anslag.

% Der strømmer kold luft ud af luftdyserne.En
opvarmning er ikke mulig.Åbn kun luftdy‐
serne om sommeren med klimatiseringsan‐
lægget i køledrift, og hold dem lukkede om
vinteren.
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Indstilling af ventilationsdyserne i luftkanalen
i taget

Ved køretøj med et klimaanlæg bagi er justerbare
ventilationsdyser integreret i luftkanalen i taget.
# Indstilling af luftmængde: Luftspjældene i

ventilationsdyserne 1 åbnes eller lukkes
efter behov.

# Indstilling af luftfordeling: Drej ventilations‐
dyserne 1 til den ønskede position.

Ventilationsdyser i bagende

& ADVARSEL ‑ Risiko for forbrænding og
forfrysning ved for ringe afstand til venti‐
lationsdyserne

Der kan strømme meget varm eller meget
kold luft ud af ventilationsdyserne.

Derved kan der opstå forbrændinger eller for‐
frysninger i direkte nærhed af dyserne.
# Sørg altid for, at alle personer i bilen

holder en tilstrækkelig afstand til venti‐
lationsdyserne.

# Led eventuelt luftstrømmen til en anden
del af kabinen.

Alt efter bilens udstyr findes der en luftkanal eller
et varmeapparat med ekstra luftdyser i venstre
side af fodrummet bagi 1. Der må ikke placeres
nogen genstande. På grund af den varme luft‐
strøm og luftindsugningen skal passagerer holde
tilstrækkelig afstand.

Ekstra varme

Sådan fungerer det motoruafhængige varme‐
anlæg

& FARE Livsfare på grund af giftig udstød‐
ningsgas

Hvis udstødningsrøret er blokeret, eller det
ikke er muligt at ventilere tilstrækkeligt, kan
giftig udstødningsgas, især kulilte, trænge ind
i bilen. Dette er fx tilfældet i lukkede rum,
eller hvis bilen sidder fast i sne.
# I lukkede rum uden udsugningsanlæg

skal du slå parkeringsvarmen fra, fx i en
garage.

# Hvis motoren eller parkeringsvarmen
kører, skal du holde udstødningsrøret og
området omkring bilen fri for sne.

# For at sikre, at der tilføres nok frisk luft,
skal du åbne en rude i den side af bilen,
der vender mod vindretningen.

& ADVARSEL Brandfare på grund af varme
dele i parkeringsvarmen

Når parkeringsvarmen er tilsluttet, kan dele af
køretøjet, fx. parkeringsvarmens udstødnings‐
system, blive meget varme.
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Brændbare materialer, fx blade, græs eller
grene, kan blive antændt, hvis de kommer i
kontakt med

R varme dele på parkeringsvarmens udstød‐
ningssystem
R selve udstødningsgassen

Der er fare for brand!
# Når parkeringsvarmen er slået til, skal

du sørge for, at
R varme bildele ikke kommer i kontakt

med brændbare materialer.
R udstødningsgassen kan strømme

uhindret ud af parkeringsvarmens
udstødningsrør.
R udstødningsgassen ikke kommer i

kontakt med brændbare materialer.

* BEMÆRK Beskadigelse af det motoruaf‐
hængige varmeanlæg

Hvis det motoruafhængige varmeanlæg ikke
bruges i længere tid, kan det tage skade.
# Aktiver som minimum det motoruaf‐

hængige varmeanlæg én gang hver
måned i ca. 10 minutter.

* HENVISNING Beskadigelse af det motor‐
uafhængige varmeanlæg pga. overophed‐
ning

Hvis varmluftstrømmen er blokeret, kan det
motoruafhængige varmeanlæg overophede og
slå fra.
# Varmluftstrømmen må ikke blokeres.

% Køretøjer med tilpasset tankvisning: Hvis
der er tilsluttet en ekstern drevet forbruger
via supplerende varmeledningen, tages der
ikke højde for det i bilcomputerens visning af
resterende rækkevidde.
Vær i dette tilfælde opmærksom på tankvis‐
ningen. Tankvisningen viser det faktiske
niveau.

Ved transport af farligt gods skal man overholde
de relevante sikkerhedsforskrifter. Placer altid
genstande med tilstrækkelig afstand til udstrøm‐
ningsåbningerne på det motoruafhængige varme‐
anlæg.

Det motoruafhængige varmeanlæg fungerer uaf‐
hængigt af motoren og supplerer din bils klimati‐
seringssystem. Det motoruafhængige varmean‐

læg opvarmer luften i kabinen til den indstillede
temperatur.

Ekstra varmesystem med varmt vand

Sådan fungerer den supplerende varmtvands‐
opvarmning
Den supplerende varmtvandsopvarmning supple‐
rer din bils luftkonditioneringssystem og har en
ekstravarme-, en motoruafhængig varme- og en
motoruafhængig ventilationsfunktion. Desuden
opvarmer det supplerende varmeanlæg motorens
kølemiddel, så kølemidlet skånes og der spares
brændstof i opvarmningsfasen. Det motoruaf‐
hængige varmeanlæg opvarmer luften i kabinen
til den indstillede temperatur. Anlægget er ikke
afhængigt af varmeafgivelse fra den kørende
motor. Det motoruafhængige varmeanlæg drives
direkte med bilens brændstof. Derfor skal brænd‐
stoftanken være fyldt op til over reservebehold‐
ningen for at det motoruafhængige varmeanlæg
kan fungere. Parkeringsvarmens driftstilstand til‐
passes automatisk ændringer i den udendørs
temperatur og vejrforhold. Derfor kan det fore‐
komme, at det motoruafhængige varmeanlæg
skifter fra ventilations- til varmedrift eller fra
varme- til ventilationsdrift. Når motoren kører, er
det motoruafhængige varmeanlæg ikke aktivt.
Det motoruafhængige varmeanlæg slukker auto‐
matisk efter maksimalt 50 minutter. Man kan ikke
afkøle luften i kabinen til under udetemperaturen
med driftstilstanden "Motoruafhængigt ventilati‐
onsanlæg". Den ekstra varmefunktion understøt‐
ter køretøjets varmesystem, når motoren kører
og udetemperaturen er lav.

Driften af den supplerende varmtvandsopvarm‐
ning belaster bilens batteri. Derfor skal du køre
en længere tur senest efter to gange opvarmning
eller ventilation af køretøjet.

Til- og frakobling af supplerende varmtvands‐
opvarmning med tast

Forudsætninger 
R Brændstoftanken er fyldt op til reserveni‐

veauet.

Til- og frakobling af motoruafhængigt varme‐
anlæg
# Aktivering: Tryk på tasten  & .
# Frakobling: Tryk på tasten &.

Aktivering af foreskrevet temperatur
# Slå tændingen til.
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# Aktivering: Tryk på tasten  & .
# Frakobling: Tryk på tasten &.
# Indstil temperaturen med tasten w.
# Tryk på tasten  & .

Den røde eller blå kontrollampe på
tasten & tænder eller slukker.

Kontrollampens farver:

R Blå: Motoruafhængig ventilation er slået til.

R Rød: Motoruafhængig varme er slået til.

R Gul: Afgangstid er valgt på forhånd.

Det motoruafhængige ventilation slukker automa‐
tisk efter maksimalt 50 minutter.

Tænd og sluk hjælpevarmedrift
# Tilkobling: Start motoren.
# Tryk på tasten  & .
# Frakobling: Tryk på tasten &.

Den ekstra varmefunktion aktiveres efter
behov ved en udetemperatur på under 0 °C.

% Den ekstra varmefunktion fås kun til biler
med supplerende varmtvandsopvarmning.

Indstilling af supplerende varmtvandsop‐
varmning med fjernbetjening

Forudsætninger 
R Brændstoftanken er fyldt op til reserveni‐

veauet.

Øjeblikkelig aktivering

# Tryk på tasten u , indtil meddelelsen ON 
vises på fjernbetjeningens display.

Indstilling af afgangstid
# Tryk kortvarigt på tasten  u .

# Tryk gentagne gange på tasten  ,
eller ., indtil displayet viser den tid, der
skal ændres.

# Tryk samtidigt på tasterne u og ^.
Symbolet Î blinker på fjernbetjeningens dis‐
play.

# Indstil den ønskede afgangstid med tast‐
erne , og ..

# Tryk samtidigt på tasterne u og ^.
Den nye afgangstid gemmes.

Der kan gemmes op til tre afgangstider.
# Aktivering af afgangstid: Tryk kortvarigt på

tasten u.
# Vælg den ønskede afgangstid med tast‐

erne , og ..
# Tryk i længere tid på tasten  u .

På fjernbetjeningens display vises symbo‐
let Í, afgangstiden og alt efter valgt
afgangstid bogstavet A, B eller C.

# Deaktivering af afgangstid: Vælg den
ønskede afgangstid, og tryk langvarigt på
tasten  ^.
OFF vises på displayet.

# Kontroller status for den aktive motoruaf‐
hængige opvarmning: Tryk kortvarigt på
tasten u.

Øjeblikkelig frakobling
# Tryk i længere tid på tasten  ^ .

Oversigt over displayvisninger på fjernbetje‐
ningen (motoruafhængigt varme-/ventilati‐
onssystem)

1 Motoruafhængigt ventilationsanlæg slået til
2 Motoruafhængigt varmeanlæg slået til
3 Valgt afgangstid
4 Resterende driftstid for motoruafhængigt

varme- eller ventilationsanlæg (i minutter)
5 Motoruafhængigt varme- eller ventilationsan‐

læg aktivt
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6 Afgangstid aktiveret
7 Signalstyrke

Flere visningsmuligheder:

R Klokkeslæt: Den aktiverede afgangstid.

R 0 minutter: Driftstiden for det motoruafhæn‐
gige varmeanlæg forlænges, fordi motoren
endnu ikke er nået op på driftstemperatur,
når den startes.
R OFF: Det motoruafhængige varme- eller venti‐

lationsanlæg er slået fra.

Skift batteri til fjernbetjeningen (motoruaf‐
hængigt varmesystem)

& FARE Det medfører alvorlig sundhedsfare
at sluge batterier

Batterier indeholder giftige og æstende stof‐
fer. Hvis batterier sluges, kan det medføre
alvorlig sundhedsfare.

Der er livsfare!
# Batterier skal opbevares utilgængeligt

for børn.
# Hvis batterier er blevet slugt, skal der

straks søges læge.

+ MILJØOPLYSNING Miljøskader på grund
af forkert bortskaffelse af batterier

Batterier indeholder giftige og
æstende stoffer.
#

Aflevér afladede batterier på
et autoriseret værksted eller en gen‐
brugsstation, som tager imod brugte
batterier.

Forudsætninger 
R Du skal have et lithiumbatteri af typen

CR2450.

# Tryk i udsparingen 1 med en spids gen‐
stand.

# Skub batteridækslet 2 bagud i pilens ret‐
ning.

# Sæt det nye batteri 3 i med skriften ven‐
dende opad.

# Skub batteridækslet 2 på fjernbetjeningen
mod pilens retning, indtil batteridækslet går i
indgreb.

Indstilling af ekstra varmesystem med varmt
vand med bilens computer

Forudsætninger 
R Brændstoftanken er fyldt op til reserveni‐

veauet.
R Tændingen er slået til.

Bilens computer:
4 Indstillinger 5 Varme

Indstil aktiveringstidspunktet
# Vælg Indstillinger.
# Vælg ønsket afgangstidspunkt.

Aktiver afgangstidspunkt
# Aktiver afgangstidspunkt ved at sætte marke‐

ringen.

% Vær opmærksom på, at A, B og C hver svarer
til et programmeret afgangstidspunkt.

% Forvalgstidspunktets aktivering gælder indtil
næste motorstart.

Vælg forvalgstidspunktet
# Bestem det ønskede forvalgstidspunkt A, B

eller C.

% Det ønskede forvalgstidspunkt A, B eller C
vises udelukkende, når afgangstidspunktet er
aktiveret med en markering.

# Vælg det ønskede forvalgstidspunkt ved at
svirpe til venstre eller højre, f.eks. A, B eller
C.
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Problemer med supplerende varmtvandsopvarmning

Problem Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

FAIL¨ Fejl i signaloverførslen mellem senderen og bilen.
# Ændr placeringen i forhold til bilen, gå om nødvendigt tættere på

bilen.

FAIL Startbatteriet er ikke tilstrækkeligt opladet.
# Oplad startbatteriet.

Brændstoftanken er ikke fyldt op til reservebeholdningen.
# Tank op på næste tankstation.

FAIL¯ Fejl i det motoruafhængige varmeanlæg.
# Få det motoruafhængige varmeanlæg efterset på et kvalificeret

værksted.

Varmluft-supplerende varme

Oversigt kontaktur

1 Vælg option/ændre værdi
2 Menu-linje
3 Vælg option
4 Kort tryk: bekræft valg eller indstilling/ Langt

tryk: aktivering/deaktivering af hastevarme‐
drift

5 Statuslinje
6 Kort tryk: aktiver kontaktur/afbryd eller

afslut indstillinger i en menu/ Langt tryk:
afslut alle funktioner

Aktivering af kontaktur
# Tryk på knappen 6.

% Kontakturet går efter ti sekunder i hvilestil‐
ling. Displayet slukker.

Indstilling af kontaktur

Indstilling af klokkeslæt

I følgende tilfælde skal ugedag, klokkeslæt og
standardværdi for driftstid indstilles på ny:

R ved første ibrugtagning
R efter en spændingsafbrydelse (f.eks. hvis bat‐

teriet har været demonteret)
R efter en driftsforstyrrelse

# Tryk på tasten 1 eller 3 til 4 linjen 2
blinker i menuen.

# Tryk på tasten 4.
# Tryk på tasten 1 eller 3 til Î blinker.
# Tryk på tasten 4.
# Indstil timer med tasten1 eller 3.
# Tryk på tasten 4.
# Indstil minutter med tasten1 eller 3.
# Tryk på tasten 4.

Indstilling af klokkeslætsformat
# Tryk på tasten 1 eller 3 til 4 linjen 2

blinker i menuen.
# Tryk på tasten 4.
# Tryk på tasten 1 eller 3 til symbolet for

klokkeslætformat blinker.
# Tryk på tasten 4.
# Vælg det ønskede klokkeslætformat med

tasten 1 eller 3.
# Tryk på tasten 4.
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Indstilling af ugedag
# Tryk på tasten 1 eller 3 til 4 linjen 2

blinker i menuen.
# Tryk på tasten 4.
# Tryk på tasten 1 eller 3, indtil symbolet for

ugedag blinker.
# Tryk på tasten 4.
# Med tasten 1 eller 3 vælges den ønskede

ugedag.
# Tryk på tasten 4.

Aktivering og deaktivering af hastevarmedrift
# Aktivering: Tryk på tasten 4 til y lin‐

jen 2 blinker i menuen.
Displayet viser kortvarigt On og derefter den
resterende driftstid eller symbolet à for
konstant drift.

# Deaktivering: Tryk på tasten 4 til Off vises
på displayet.

Indstilling af afgangstid
Det er muligt at indstille tre afgangstider med
timeren. Efter driftsforstyrrelser, eller hvis batte‐
riet har været afbrudt, skal afgangstiderne indstil‐
les igen.
# Indstilling af afgangstid: Tryk på knap‐

pen 1 eller 3, indtil j blinker i menulin‐
jen 2.

# Tryk på tasten 4.
I programspalten 5 er numrene i program‐
hukommelsen synlige. Fluebenet markerer
den aktiverede programhukommelse.

# Med tasten 1 eller 3 vælges den ønskede
programhukommelse.

# Tryk på tasten 4.
# Til-/frakobling af programhukommelse: 

Med knappen 1 eller 3 On eller Off vælges
det ønskede.

# Tryk på tasten  4 .
# Navigation i programhukommelse: Med

tasten 1 eller 3 4 vælges det ønskede.
# Tryk på tasten 4.
# Indstil ugedag og klokkeslæt (/ side 109).

Indstilling af temperatur og driftstid
# Tryk på tasten 4.
# Indstil temperaturen med tasten 1 eller 3.
# Tryk på tasten 4.
# Indstil driftstiden med tasten 1 eller 3,

eller vælg symbolet à for konstant drift.
# Tryk på tasten 4.

% Drifttiden som skal indstilles er standardind‐
stillingen for hastevarmedrift. Driftstiden kan
indstilles mellem 10 og 120 minutter eller på
konstant drift.

Problemer med supplerende varmluft

Problem Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

Meddelelsen ERROR
vises i displayet på time‐
ren.

En funktionsfejl er indtrådt.
# Få det motoruafhængige varmeanlæg efterset på et kvalificeret

værksted.

Meddelelsen INIT vises i
displayet på timeren.

Der har været en afbrydelse i spændingsforsyningen. Alle gemte indstil‐
linger er blevet slettet.

Den automatiske hardwaredetektion er lige blevet aktiveret.
# Når den automatiske hardwaredetektion er afsluttet, kan ugedag,

klokkeslæt og driftstid indstilles (/ side 109).
# Indstilling af afgangstid (/ side 110).

Parkeringsvarmen kobler
sig automatisk til/fra og
kan ikke tændes.

Underspændingssikringen i styreenheden kobler parkeringsvarmen fra,
fordi spændingen i køretøjets ledningssystem er under 10 V.
# Få generator og batterier kontrolleret.

Den elektriske sikring er brændt over.
# Udskift den elektriske sikring; se den vedlagte vejledning "Sikringstil‐

deling".
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Problem Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

# Få årsagen til den overbrændte sikring kontrolleret på et kvalificeret
værksted.

Det ekstra varmeluftsy‐
stem er overophedet.

Luftkanalerne er tilstoppet.
# Pas på, at varmluftstrømmen ikke er blokeret.
# Få det motoruafhængige varmeanlæg efterset på et kvalificeret

værksted.

Betjening af lastrumsventilation

Hvis din bil er udstyret med tagmonteret ventila‐
tion, kan du ventilere og udlufte lastrummet.
# Slå tændingen til.
# Aktivering og udluftning: Tryk øverst på

kontakten 1.
Tagventilationen suger luft ud af lastrummet.

# Aktivering og ventilation: Tryk nederst på
kontakten 2.
Tagventilatoren tilfører frisk luft til lastrum‐
met.

# Sluk: Sæt kontakten i midterstilling.
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Kørsel

Tilkobling af spændingsforsyning eller tæn‐
ding med start-stop-tast

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved børn uden opsyn i bilen

Hvis børn opholder sig i bilen uden opsyn, kan
de

R åbne døre og derved udgøre en risiko for
andre personer eller trafikanter.
R stige ud og komme til skade i trafikken.
R betjene bilens udstyr og fx komme i

klemme.

Desuden kan børnene sætte bilen i bevæ‐
gelse ved fx at:

R deaktivere parkeringsbremsen.
R skifte væk fra parkeringsposition j ved

automatgearkasse eller til frigear ved
manuel gearkasse.
R starte motoren.

# Tag altid nøglen med dig, når du forlader
bilen, og aflås bilen.

# Lad aldrig børn og dyre være alene i
bilen.

# Nøglen skal opbevares utilgængeligt for
børn.

& FARE Livsfare på grund af udstødnings‐
gas

Forbrændingsmotorer udsender giftige
udstødningsgasser som fx kulilte. Indånding
af disse udstødningsgasser er sundhedsska‐
delig og medfører forgiftning.
# Lad aldrig motoren køre i lukkede rum

uden tilstrækkelig ventilation.

& ADVARSEL Brandfare ved brændbare
materialer på udstødningssystemet

Brændbare materialer, som er kommet ind på
grund af miljøpåvirkninger eller dyr kan blive
antændt på motorens eller udstødningssyste‐
mets varme dele.
# Kontrollér derfor regelmæssigt, at der

ikke befinder sig brændbart fremmed‐
materiale i motorrummet eller ved
udstødningssystemet.

Forudsætninger 
R Nøglen skal befinde sig inden for antennens

registreringsområde (/ side 44) og batteriet
i nøglen må ikke være afladet.

# Tilkobling af spændingsforsyning: Tryk én
gang på tasten 1.
Du kan fx starte vinduesviskerne.

Hvis én af de følgende betingelser er opfyldt, slås
spændingsforsyningen fra igen:

R Førerdøren er åben.
R Du trykker to gange på tasten 1.

# Tilkobling af tændingen: Tryk to gange på
tasten 1.
I kombiinstrumentet aktiveres kontrollam‐
perne.

Hvis én af de følgende betingelser er opfyldt, slås
tændingen fra igen:

R Du starter ikke køretøjet inden 15 minutter.
R Du trykker én gang på tasten 1.

Start

Start af køretøj med start-stop-tast

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved børn uden opsyn i bilen

Hvis børn opholder sig i bilen uden opsyn, kan
de

R åbne døre og derved udgøre en risiko for
andre personer eller trafikanter.
R stige ud og komme til skade i trafikken.
R betjene bilens udstyr og fx komme i

klemme.

112 Kørsel og parkering



Desuden kan børnene sætte bilen i bevæ‐
gelse ved fx at:

R deaktivere parkeringsbremsen.
R skifte væk fra parkeringsposition j ved

automatgearkasse eller til frigear ved
manuel gearkasse.
R starte motoren.

# Tag altid nøglen med dig, når du forlader
bilen, og aflås bilen.

# Lad aldrig børn og dyre være alene i
bilen.

# Nøglen skal opbevares utilgængeligt for
børn.

Forudsætninger 
R Nøglen skal befinde sig inden for antennens

registreringsområde (/ side 44) og batteriet
i nøglen må ikke være afladet.

# Køretøjer med manuel gearkasse: Du træ‐
der på koblingspedalen.

# Køretøjer med automatgearkasse: Sæt
gearkassen i position j eller i.

# Træd på bremsepedalen, og tryk én gang på
tasten 1.

# Hvis køretøjet ikke starter: Sluk unødvendige
forbrugere, og tryk én gang på tasten 1.

# Hvis køretøjet stadig ikke starter, og der vises
displaymeddelelsen Læg nøglen på det mar-
kerede sted Se instruktionsbogen i multifunk‐
tionsdisplayet: Start køretøjet i nøddrift.

Start af køretøj i nøddrift

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved børn uden opsyn i bilen

Hvis børn opholder sig i bilen uden opsyn, kan
de

R åbne døre og derved udgøre en risiko for
andre personer eller trafikanter.
R stige ud og komme til skade i trafikken.
R betjene bilens udstyr og fx komme i

klemme.

Desuden kan børnene sætte bilen i bevæ‐
gelse ved fx at:

R deaktivere parkeringsbremsen.
R skifte væk fra parkeringsposition j ved

automatgearkasse eller til frigear ved
manuel gearkasse.
R starte motoren.

# Tag altid nøglen med dig, når du forlader
bilen, og aflås bilen.

# Lad aldrig børn og dyre være alene i
bilen.

# Nøglen skal opbevares utilgængeligt for
børn.

Hvis køretøjet ikke starter, og displaymeddelelsen
Læg nøglen på det markerede sted Se instruk-
tionsbogen vises i multifunktionsdisplayet, kan du
starte køretøjet i nøddrift.

# Tag nøglen 1 ud af nøglebundtet.
# Stik nøglen 1 ind i stikpladsen.

Køretøjet startes efter kort tid.
# Lad nøglen sidde i under hele kørslen.
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# Hvis du trækker nøglen 1 ud af stikpladsen,
kører motoren videre.

# Få nøglen 1 kontrolleret på et autoriseret
værksted.

Hvis køretøjet ikke starter:
# Lad nøglen 1 sidde i stikpladsen.
# Køretøjer med manuel gearkasse: Træd på

koblingspedalen.
# Køretøjer med automatgearkasse: Træd på

bremsepedalen.
# Start køretøjet med start-stop-tasten.

% Du kan også slå spændingsforsyningen eller
tændingen til med start-stop-tasten.

Tilkøringsoplysninger

Skån motoren i løbet af de første 1500 km:

R Kør med skiftende hastighed og omdrejnings‐
tal.
R Skift senest til det næsthøjeste gear, når

nålen på omdrejningstælleren Ô har nået det
røde felt.
R Undgå høje belastninger, såsom fuld gas.
R Skift ikke manuelt ned i gear, når du vil

bremse.
R Først efter 1500 km må du øge omdrejnings‐

tallet kontinuerligt og lade køretøjet accele‐
rere til den fulde hastighed.
R Køretøjer med automatgearkasse: Træd

ikke speederpedalen længere ned end tryk‐
punktet (kickdown).

Dette gælder også, hvis motoren eller dele af
drivlinen er udskiftet.

Vær derudover opmærksom på følgende tilkø‐
ringsoplysninger:

R Sensorerne til kørselssikkerhedssystemet
ESP® justerer sig selv i løbet af visse kørsels‐
strækninger efter udleveringen af køretøjet
eller en reparation. Den fuldstændige syste‐
meffektivitet opnås først, når denne program‐
mering er afsluttet.
R Nye eller udskiftede bremsebelægninger,

bremseskiver og dæk har først en optimal
bremsevirkning og et optimalt vejgreb efter
nogle hundrede kilometer. Udlign den reduce‐
rede bremsevirkning ved at træde hårdere på
bremsepedalen.

Kørselsoplysninger

Oplysninger vedrørende kørsel

& ADVARSEL Risiko for ulykke ved gen‐
stande i fodrummet i førersiden

Genstande i fodrummet i førersiden kan
begrænse pedalvandringen eller blokere en
pedal, som er trådt ned.

Dette bringer bilens drifts‑ og trafiksikkerhed
i fare.
# Opbevar alle genstande sikkert i bilen,

så de ikke kan komme i fodrummet i
førersiden.

# Ved bundmåtter og tæpper skal skrid‐
sikker fastgørelse og tilstrækkelig plads
til pedalerne sikres.

# Der må ikke lægges flere bundmåtter
eller tæpper oven på hinanden.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
uegnet fodtøj

Det kan påvirke betjeningen af pedalerne,
hvis du bærer uegnet fodtøj, fx:

R Sko med plateausåler
R Højhælede sko
R Hjemmesko

# Sørg altid for at have egnet fodtøj på,
når du kører, så du kan betjene peda‐
lerne på en sikker måde.

& ADVARSEL Fare for uheld, mens tændin‐
gen er slået fra, som følge af ratlåsning

Hvis du slår tændingen fra, mens køretøjet er
i stilstand, aktiveres ratlåsen i køretøjer med
manuel gearkasse.

Du kan ikke længere dreje rattet.
# Slå tændingen til, inden køretøjet sæt‐

tes i bevægelse, for at deaktivere ratlå‐
sen.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved frakoblet
tænding under kørslen

Hvis du slår tændingen fra under kørslen, er
sikkerhedsrelevante funktioner nedsatte eller
ikke længere tilgængelige. Det kan fx berøre
servostyringen og bremsekraftforstærknin‐
gen.
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Du skal så bruge betydeligt flere kræfter på at
styre og bremse.
# Slå ikke tændingen fra under kørslen.

& FARE Livsfare på grund af udstødnings‐
gas

Forbrændingsmotorer udsender giftige
udstødningsgasser som fx kulilte. Indånding
af disse udstødningsgasser er sundhedsska‐
delig og medfører forgiftning.
# Lad aldrig motoren køre i lukkede rum

uden tilstrækkelig ventilation.

& FARE Livsfare på grund af giftig udstød‐
ningsgas

Hvis udstødningsrøret er blokeret, eller det
ikke er muligt at ventilere tilstrækkeligt, kan
giftig udstødningsgas, især kulilte, trænge ind
i bilen. Dette er fx tilfældet, hvis bilen sidder
fast i sne.
# Hvis motoren eller parkeringsvarmen

kører, skal du holde udstødningsrøret og
området omkring bilen fri for sne.

# For at sikre, at der tilføres nok frisk luft,
skal du åbne en rude i den side af bilen,
der vender mod vindretningen.

& ADVARSEL Fare for uheld som følge af
overophedet bremsesystem

Bremsesystemet kan blive overophedet, hvis
du under kørslen lader din fod hvile på brem‐
sepedalen.

I så fald forlænges bremselængden, og brem‐
sesystemet kan sågar fejle helt.
# Benyt aldrig bremsepedalen som fod‐

støtte.
# Træd under kørslen ikke på bremse- og

speederpedalen samtidig.

Du skal i tilfælde af lange og stejle strækninger
tidligt skifte til et lavere gear. Vær særligt
opmærksom på dette, hvis køretøjet er læsset.
På denne måde anvender du motorens bremse‐
virkning. Du aflaster således bremsesystemet og
undgår, at bremserne overophedes og slides for
hurtigt.

* BEMÆRK Nedslidning af bremsebelæg‐
ningerne fordi der trædes på bremsepe‐
dalen hele tiden

# Træd ikke på bremsepedalen hele tiden
under kørslen.

# Skift til et lavere gear i god tid for at
udnytte motorens bremsevirkning.

* BEMÆRK Beskadigelse af drivline og
motor ved igangsætning

# Lad ikke motoren køre varm, mens bilen
holder stille. Kør med det samme.

# Undgå høje omdrejningstal og fuld gas,
indtil motoren har nået driftstemperatu‐
ren.

* BEMÆRK Beskadigelse af katalysatoren
på grund af uforbrændt brændstof

Motoren kører uregelmæssigt og har tæn‐
dingsudsættere.

Uforbrændt brændstof kan trænge ind i kata‐
lysatoren.
# Giv kun lidt gas.
# Få årsagen afhjulpet med det samme på

et autoriseret værksted.

Oplysninger om korte ture
Hvis køretøjet hovedsageligt anvendes til kørsel
på korte strækninger, kan brændstoffet samles i
motorolien og forårsage en motorskade.

Køretøjer med fejlvisning (ved ture over korte
strækninger)
Kør ved en af følgende visninger ved næste lejlig‐
hed med et omdrejningstal på mindst 2000 1/
min, indtil kontrollampen eller displaymeddelel‐
sen går ud:
R Kontrollampen for dieselpartikelfilteret i

instrumentdisplayet tændes.

Vær opmærksom på oplysningerne om rege‐
nerering (/ side 123).
R I multifunktionsdisplayet vises meddelelsen

Udstødningsfilter Kør m. højt omdrejningstal 
Se instruktionsbogen

Skift ved biler med automatgearkasse ned i et
lavere gear (/ side 127).

Deaktivér ECO start-stop-funktionen i køretøjer
med denne funktion.
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Med den opnåede temperaturforøgelse hjælper
du renbrændingen af dieselpartikelfiltret.

Kontakt straks et autoriseret værksted, hvis kon‐
trollampen eller displaymeddelelsen ikke går ud
efter ca. 40 minutter.

Køretøjer uden fejlvisning (ved ture over
korte strækninger)
Foretag en 20-minutters motorvejs- eller regio‐
nalkørsel hver 500 km, hvis køretøjet hovedsage‐
ligt anvendes til kørsel på korte strækninger. På
denne måde hjælper du regenereringen af diesel‐
partikelfiltret.

Anvisninger vedr. hastighedsbegrænsninger

& ADVARSEL Fare for ulykke ved overskri‐
delse af dækkenes bæreevne eller det til‐
ladte hastighedsindeks

Overskridelse af dækkenes bæreevne eller
det tilladte hastighedsindeks kan medføre
dækskader og sprængte dæk.
# Anvend kun dæktyper og ‑størrelser,

som er godkendt til biltypen.
# Vær opmærksom på dækbæreevnen og

hastighedsindekset, som er nødvendige
for din bil.

Du skal som fører orientere dig om den tilladte
maksimumhastighed som følge af dæktypen
(dæk og dæktryk). Vær ligeledes særligt opmærk‐
som på de lovgivningsmæssige, landespecifikke
bestemmelser for dæk.
Du kan få begrænset dit køretøjs hastighed per‐
manent.

Mercedes-Benz anbefaler, at et autoriseret værk‐
sted udfører programmeringen af hastighedsbe‐
grænsningen.

Ved køretøjer med en fartbegrænser kan du
begrænse dit køretøjs hastighed midlertidigt og/
eller permanent via køretøjets computer
(/ side 154).

Vær opmærksom på, at motoren i forbindelse
med overhalinger automatisk begrænses, når den
programmerede hastighedsbegrænsning nås.

Ved hældninger kan hastighedsbegrænsningen
overskrides. Brems om nødvendigt.

Displaymeddelelser gør dig opmærksom på, at
hastighedsbegrænsningen er nået.

Informationer vedr. udlandsrejser

Service
Også i udlandet er en udstrakt Mercedes-Benz-
service tilgængelig. Vær opmærksom på, at ser‐
viceudstyr eller reservedele muligvis ikke er
umiddelbart til rådighed. Du kan få en oversigt
over værksteder hos et Mercedes-Benz service‐
værksted.

Brændstof
I nogle lande kan du kun få brændstof med lavt
oktantal eller højt svovlindhold.

Mercedes-Benz anbefaler, at du får monteret et
brændstoffilter med vandudskiller til lande med
højt vandindhold i dieselbrændstoffet.

Uegnet brændstof kan forårsage motorskader.
Yderligere oplysninger om brændstof kan du
finde i kapitlet "Brændstof" (/ side 350).

Oplysninger om transport med toget
Transport af dit køretøj med tog kan være ind‐
skrænket i nogle lande grundet forskellige tunnel‐
højder og lastningsstandarder eller kan kræve
særlige foranstaltninger.

Du kan finde oplysninger herom i ethvert
Mercedes-Benz serviceværksted.

Oplysninger om bremser

& ADVARSEL Fare for at skride ud og fare
for ulykke ved nedgearing på glat vejbane

Hvis du gearer ned på en glat vejbane for at
øge motorens bremsevirkning, er der risiko
for, at de trækkende hjul mister vejgrebet.
# Gear ikke ned på en glat vejbane for at

øge motorens bremsevirkning.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
overophedet bremsesystem

Hvis du lader foden hvile på bremsepedalen
under kørslen, kan bremsesystemet overop‐
hede.

Dette medfører, at bremselængden øges, og
bremsesystemet kan endda svigte.
# Brug aldrig bremsepedalen som fod‐

støtte.
# Træd ikke samtidigt på bremse- og

speederpedalen under kørslen.
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Hældninger

Følg anvisningerne herunder på lange og stejle
hældninger:

R Ved automatgearkasse: Gear i god tid ned til
gearskifteområde 2 eller 1, så motoren arbej‐
der i det midterste til det øverste omdrej‐
ningsområde (/ side 127).
R Ved manuel gearkasse: Gear ned til et lavere

gear i god tid, så motoren arbejder i det mid‐
terste til det øverste omdrejningsområde.

% Ved tilkoblet fartpilot eller fartbegrænser skal
du også skifte gearskifteområde i god tid.
Vær også opmærksom på kørselsoplysnin‐
gerne (/ side 114)

På den måde kan du udnytte motorens bremse‐
virkning til at holde hastigheden og derved
bremse mindre. Derved aflaster du driftsbremsen
og undgår, at bremserne bliver for varme og sli‐
des for hurtigt.

Høj og lav belastning

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
overophedet bremsesystem

Hvis du lader foden hvile på bremsepedalen
under kørslen, kan bremsesystemet overop‐
hede.

Dette medfører, at bremselængden øges, og
bremsesystemet kan endda svigte.
# Brug aldrig bremsepedalen som fod‐

støtte.
# Træd ikke samtidigt på bremse- og

speederpedalen under kørslen.

Efter at have udsat bremserne for hård belast‐
ning, skal du ikke standse med det samme. Kør
videre et kort stykke tid. Det får bremserne til at
køle af hurtigere på grund af fartvinden.

Hvis du kun har belastet bremserne i et mindre
omfang, skal du jævnligt kontrollere, at de fortsat
fungerer. Det gør du ved at foretage en kraftigere
opbremsning ved højere hastighed under hensyn‐
tagen til trafiksituationen. Det får bremsen til at
gribe bedre.

Våd vejbane
Hvis du kører i længere tid i kraftigt regnvejr
uden at bremse, kan bremsen reagere med for‐
sinkelse, første gang du bremser. Også efter en
tur i vaskehallen eller gennem lavt vand vil du
kunne opleve dette fænomen. Du skal i så fald

træde med større kraft på bremsepedalen. Hold
større afstand til den forankørende.

Foretag - under hensyntagen til trafiksituationen -
en mærkbar opbremsning af bilen efter kørsel på
en våd vejbane eller efter bilvask. Det opvarmer
bremseskiverne, så de tørrer hurtigere og beskyt‐
tes mod rust.

Reduceret bremsevirkning på saltbestrøede veje:

R Bremselængden kan blive forøget betydeligt,
eller køretøjet kan bremse skævt, hvis der
befinder sig et saltlag på bremseskiverne og
bremsebelægningerne.
R Hold en særligt stor sikkerhedsafstand til

køretøjet foran.

Fjernelse af saltlag:

R Brems af og til under hensyn til trafikken.
R Træd forsigtigt på bremsepedalen, når kørs‐

len afsluttes og påbegyndes igen.

Nye bremseskiver og bremsebelægninger
Nye bremsebelægninger og bremseskiver opnår
først deres maksimale bremsevirkning efter nogle
100 km.

Udlign den reducerede bremsevirkning ved at
træde hårdere på bremsepedalen. Mercedes-
Benz anbefaler, at du af sikkerhedsmæssige
grunde kun får monteret bremseskiver og brem‐
sebelægninger, som er godkendt af Mercedes-
Benz.

Andre bremseskiver eller bremsebelægninger kan
mindske bilens sikkerhed.

Skift altid alle bremseskiver og bremsebelægnin‐
ger på samme aksel samtidigt. Brug altid kun nye
bremsebelægninger i forbindelse med skift af
bremseskiver.

Parkeringsbremse

& ADVARSEL Fare for at skride ud og for
ulykke ved bremsning med parkerings‐
bremsen

Hvis du skal bremse bilen med parkerings‐
bremsen, er bremselængden væsentligt læn‐
gere, og hjulene kan blokere. Der er øget fare
for at skride ud og øget fare for ulykke.
# Brems kun bilen med parkeringsbrem‐

sen, hvis driftsbremsen svigter.
# Aktivér ikke parkeringsbremsen for kraf‐

tigt i den forbindelse.
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# Hvis hjulene blokerer, så inaktivér
omgående parkeringsbremsen, indtil
hjulene drejer igen.

Biler med manuel parkeringsbremse
Når du kører på våde veje eller snavsede overfla‐
der, kan der trænge vejsalt eller snavs ind i parke‐
ringsbremsen. Det medfører rustdannelser og
mindsker bremsekraften.

For at forhindre dette, skal du lejlighedsvis køre
med let aktiveret parkeringsbremse.

Kør i den forbindelse omkring 100 m med en
maksimumhastighed på 20 km/h.

Når du bremser bilen ned med parkeringsbrem‐
sen, lyser stoplygterne ikke.

Oplysning om kørsel på våde veje

Akvaplaning

& ADVARSEL Fare for akvaplaning pga. for
lav dækprofildybde

Alt efter vanddybden på vejbanen kan der
forekomme akvaplaning på trods af en til‐
strækkelig dækprofildybde og lav hastighed.
# Undgå hjulspor, og brems forsigtigt.

Kør derfor som følger ved kraftig nedbør og ved
forhold, hvor akvaplaning kan forekomme:

R Sænk farten.
R Undgå hjulspor.
R Brems forsigtigt.

Kørsel gennem vand på vejbaner
Vær opmærksom på, at foran- eller modkørende
køretøjer forårsager bølger. Derved kan den mak‐
simalt tilladte vanddybde overskrides. Vær altid
opmærksom på disse oplysninger. Ellers kan du
skade motoren, elsystemet og gearkassen.

Vær opmærksom på følgende, hvis du skal køre
gennem vand, som har samlet sig på vejbanen:

R Ved stillestående vand må vandniveauet mak‐
simalt nå op til underkanten af den forreste
kofanger.
R Du må maksimalt køre i gangtempo.

Vær for firehjultrukne køretøjer også opmærksom
på oplysningerne om kørsel gennem vand i ter‐
rænnet (/ side 119).

Oplysninger om vinterkørsel

& FARE Livsfare på grund af giftig udstød‐
ningsgas

Hvis udstødningsrøret er blokeret, eller det
ikke er muligt at ventilere tilstrækkeligt, kan
giftig udstødningsgas, især kulilte, trænge ind
i bilen. Dette er fx tilfældet, hvis bilen sidder
fast i sne.
# Hvis motoren eller parkeringsvarmen

kører, skal du holde udstødningsrøret og
området omkring bilen fri for sne.

# For at sikre, at der tilføres nok frisk luft,
skal du åbne en rude i den side af bilen,
der vender mod vindretningen.

& ADVARSEL Fare for at skride ud og fare
for ulykke ved nedgearing på glat vejbane

Hvis du gearer ned på en glat vejbane for at
øge motorens bremsevirkning, er der risiko
for, at de trækkende hjul mister vejgrebet.
# Gear ikke ned på en glat vejbane for at

øge motorens bremsevirkning.

Køretøjer med automatgearkasse må kun rulle i
kort tid i neutralstillingen i. Hvis hjulene ruller i
længere tid, f. eks. ved bugsering, kan der opstå
skader på gearkassen.

Hvis der er risiko for, at køretøjet skrider ud, eller
hvis køretøjet ikke kan stoppes ved lav hastighed,
kan du stabilisere køretøjet ved hjælp af følgende
foranstaltninger:

R Sæt automatgearkassen i neutralstilling i.
R Sæt den manuelle gearkasse i frigear, eller

kobl ud.
R Forsøg at holde køretøjet under kontrol ved at

rette til med rattet.

Kør særlig forsigtigt ved glatføre. Undgå at acce‐
lerere, dreje og bremse pludseligt.

Sørg for tidligt at få vintersikret dit køretøj på et
autoriseret værksted.

Læs oplysningerne i kapitlet "Oplysninger om
snekæder" (/ side 313).

Kontrollér regelmæssigt køretøjet ved kørsel
under vinterforhold, og fjern sne og is.
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Ophobninger af sne og is kan, særligt i frossen til‐
stand, ved luftindsugningen, bevægelige dele,
akslerne og hjulkasserne føre til følgende proble‐
mer:

R Blokering af luftindtaget
R Beskadigelser på køretøjsdele
R Funktionsfejl pga. begrænsninger i den bevæ‐

gelighed, der er fastlagt for konstruktionen
(f.eks. forringet mulig ratdrejning)

Underret et autoriseret værksted i tilfælde beska‐
digelser.

Oplysninger om terrænkørsel

& ADVARSEL Fare for uheld, hvis faldlinjen
på skråninger ikke overholdes

Hvis du kører skævt op ad en skråning eller
vender på en skråning, kan køretøjet skride
sidelæns, vælte og rulle rundt.
# Kør altid op ad en skråning langs faldlin‐

jen (i en lige linje op og ned), og vend
ikke.

& ADVARSEL Fare for kvæstelser som følge
af acceleration under terrænkørsel

Som følge af jordens ujævne beskaffenhed
ved terrænkørsel påvirker accelerationskræf‐
terne din krop fra alle retninger.

Du kan fx blive slynget ud af sædet.
# Spænd altid sikkerhedsselen også ved

terrænkørsel.

& ADVARSEL Fare for kvæstelse af hæn‐
derne, når der køres over forhindringer

Når du kører over forhindringer eller i hjul‐
spor, kan rattet give tilbageslag, som kan for‐
årsage kvæstelse af hænderne.
# Hold altid godt fast i rattet med begge

hænder.
# Regn med pludselige stærkere styrings‐

kræfter, når du kører over forhindringer.

& ADVARSEL Brandfare ved brændbare
materialer på udstødningssystemets
varme dele

Hvis brændbare materialer, fx blade, græs
eller grene, er i kontakt med udstødningssy‐
stemets varme dele, kan disse materialer
antændes.

# Sørg for at kontrollere undervognen
regelmæssigt ved kørsel på løst under‐
lag eller i terræn.

# Sørg især for at fjerne indeklemte plan‐
tedele eller andre brændbare materialer.

# Kontakt et autoriseret værksted med
det samme i tilfælde af beskadigelser.

* BEMÆRK Beskadigelser på køretøj efter
terrænkørsel

Under kørsel på ujævne veje eller i terræn
kan fremmedlegemer, som fx sten og grene
komme i klemme på køretøjets underside,
ved hjulene og dækkene og således forårsage
skader på køretøjet.

Fremmedlegemer kan forårsage følgende ska‐
der:

R Undervognen, brændstoftanken eller
bremsesystemet kan blive beskadiget.
R Der kan opstå ubalance og dermed vibra‐

tioner.

# Fjern regelmæssigt fastklemte frem‐
medlegemer, f.eks. sten og grene.

# Efter terrænkørsel skal det kontrolleres
omhyggeligt, om der er skader på bilen.

# Hvis der er skader, skal køretøjet kon‐
trolleres på et autoriseret værksted.

Kontrollér regelmæssigt køretøjets underside
samt hjulene og dækkene ved kørsel på veje
uden fast belægning eller i terræn. Fjern særligt
fastklemte fremmedlegemer, f.eks. sten og grene.

Vær opmærksom på følgende oplysninger vedrø‐
rende sådanne fremmedlegemer:

R De kan beskadige undervognen, brændstof‐
tanken eller bremsesystemet.
R De kan forårsage ubalance og dermed vibra‐

tioner.
R De kan blive slynget ud ved den videre kørsel.

Underret et autoriseret værksted i tilfælde beska‐
digelser.

Påfyldningsniveauet skal være tilstrækkeligt i
AdBlue®-tanken i tilfælde af stejle hældninger
under terrænkørsel. Sørg derfor for at have
påfyldt mindst ti liter inden terrænkørsel.

Ved kørsel i terræn og på byggeplader kan f.eks.
sand, mudder og vand, også blandet med olie, nå
ind til bremserne. Dette kan medføre, at bremse‐
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virkningen reduceres, eller at bremserne svigter
helt, også som følge af forøget slitage. Bremse‐
egenskaberne ændrer sig afhængigt af det mate‐
riale, der er trængt ind til bremserne. Rengør
bremserne efter terrænkørsel. Få bremsesyste‐
met tjekket omgående på et autoriseret værk‐
sted, hvis du efterfølgende kan konstatere en
reduceret bremsevirkning eller en skurrende lyd.
Tilpas din kørestil til de ændrede bremseegenska‐
ber.

Kørsel i terræn eller på byggepladser øger risi‐
koen for køretøjsskader, som efterfølgende kan
medføre, at aggregater eller systemer svigter. Til‐
pas din kørestil til terrænforholdene. Vær
opmærksom, når du kører. Få repareret køretøjs‐
skader omgående på et autoriseret værksted.

Skift ikke til neutralstilling, og kobl ikke ud, når
du kører i uvejsomt terræn. Hvis du forsøger at
bremse køretøjet med driftsbremsen, kan du risi‐
kere at miste kontrollen. Kør tilbage i bakgear,
hvis dit køretøj ikke kan klare en stigning.

Når du læsser køretøjet til kørsel i terræn eller på
byggepladser, skal du sørge for at holde køretø‐
jets tyngdepunkt så lavt så muligt.

Tjekliste inden terrænkørsel
R Kontrollér brændstof- og AdBlue®-forrådet

(/ side 178), og fyld på ved behov
(/ side 136).
R Motor: Kontrollér oliestanden og fyld olie på

ved behov (/ side 282). Sørg for, at oliestan‐
den når maksimum, inden du kører på eks‐
treme stigninger og hældninger.

% Ved ekstreme stigninger og hældninger kan
multifunktionsdisplayet vise symbolet 4.
Hvis du inden kørslen har sørget for, at olie‐
standen i motoren når maksimum, er motor‐
ens driftssikkerhed ikke i fare.
R Køretøjets værktøj: Kontrollér, at donkraften

fungerer (/ side 335).
R Sørg for, at en hjulnøgle (/ side 335), et

træunderlag til donkraften, et robust slæbe‐
tov og en sammenklappelig skovl og en
underlagskile befinder sig i køretøjet.
R Dæk og hjul: Kontrollér dækprofildybden

(/ side 312) og dæktrykket (/ side 328).

Regler før kørsel i terræn
Vær altid opmærksom på køretøjets frihøjde, og
undvig forhindringer, f.eks. for dybe hjulspor.

Forhindringer kan forårsage skader på køretøjets,
f.eks. følgende dele:

R undervognen
R drivlinen
R brændstoftanken og forrådsbeholderne

Kør derfor altid langsomt, når du kører i terræn.
Lad forsædepassageren dirigere dig, hvis du skal
køre over forhindringer.

% Mercedes-Benz anbefaler, at du derudover
tager en skovl og et bjergningsreb med sjæk‐
kel med i køretøjet.
R Sørg for, at bagagen og lasten er sikkert

anbragt eller fastgjort (/ side 75).
R Stands inden kørslen i terræn, og skift til et

lavt gear.
R Køretøjer med DSR: Slå DSR ved nedkørsel

fra bjerge (/ side 131).
R Firehjulstrukne køretøjer: Slå firehjulstræk‐

ket til (/ side 130), og slå ved behov gearud‐
vekslingen LOW RANGE til (/ side 131).
R For at sætte i gang kan du slå ASR kortvarigt

fra, hvis underlaget kræver det (/ side 130).
R Ved kørsel i terræn skal motoren altid være

tændt, og køretøjet skal være sat i gear.
R Kør langsomt og ensartet. I mange tilfælde er

ganghastighed nødvendig.
R Undgå hjulspind med drivhjulene.
R Sørg altid for, at hjulene står på jorden.
R Kør yderst forsigtigt i tilfælde af ukendt ter‐

ræn, som ikke er synligt. Stig for en sikker‐
heds skyld ud af køretøjet for at sondere ter‐
rænet først.
R Vær opmærksom på forhindringer, f.eks. klip‐

pesten, huller, træstubbe og hjulspor.
R Vig uden om kanter, hvor underlaget kan

brække af.

Regler for kørsel gennem vand i terræn (fire‐
hjulstrækkere)
R Vær opmærksom på sikkerhedsoplysningerne

og de generelle oplysninger om kørsel i ter‐
ræn.
R Før kørsel gennem vand skal dybden og vand‐

ets beskaffenhed fastslås. Vandet må højst
være 60 cm dybt.
R Klimatiseringssystemet er slukket

(/ side 101).
R Parkeringsvarmen er slukket (/ side 106).
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R Slå firehjulstræk til (/ side 129) og tilkobl
LOW RANGE ved biler med gearudveksling
(/ side 131).
R Begræns skifteområdet til 1 eller 2.

R Undgå høje motoromdrejningstal.
R Kør langsomt og ensartet højst med gangha‐

stighed.
R Pas på, at der ikke dannes en frontbølge

under kørslen.
R Brems bremsebelægningerne tørre efter kør‐

sel gennem vand.

Efter gennemkørsel af vand, der er dybere end
50 cm skal alle bilens væsker altid kontrolleres
for indtrængen af vand.

Tjekliste efter terrænkørsel
Få køretøjet kontrolleret omgående på et autori‐
seret værksted, hvis du efter terrænkørsel kan
konstatere skader på køretøjet.

I terræn belastes køretøjet mere end ved normal
kørsel på veje. Kontrollér køretøjet efter kørsel i
uvejsomt terræn. Du opdager således skader ret‐
tidigt og mindsker risikoen for uheld både for dig
selv og for andre trafikanter. Vask dit køretøj
grundigt før kørsel på offentlige veje.

Vær opmærksom på følgende punkter efter kør‐
sel i terræn og på byggepladser samt før kørsel
på offentlige veje:

R Biler med DSR: Slå DSR fra (/ side 131).

R Firehjulstræk: Aktivering af firehjulstræk
(/ side 130).
R Slå ASR til (/ side 130).
R Vask udvendig belysning, navnlig forlygterne

og baglygterne, og kontrollér, om de er beska‐
digede.
R Vask den forreste og bagerste nummerplader.
R Vask ruderne og sidespejlene.
R Rengør trinbrætter, dørrammer og holdegreb.

Således øger du sikkerheden i forbindelse
med indstigningen.
R Vask hjul, dæk, hjulkasser og undervogn med

en vandstråle. Således forbedrer du vejgre‐
bet, særligt i vådt føre.
R Kontrollér hjul, dæk og hjulkasser for evt.

fastklemte fremmedlegemer, og fjern disse.
Fastklemte fremmedlegemer kan beskadige
hjul og dæk eller kan blive slynget ud ved den
videre kørsel.

R Kontrollér undervognen for evt. fastklemte
grene og andre plantedele, og fjern disse.
R Vask bremseskiver, bremsebelægninger og

bærekugler, særligt efter kørsel i sand, mud‐
der, skærver og grus, vand og lignende
smudsbelastninger.
R Kontrollér hele bundgruppen, dæk, hjul,

karosseri, bremser, styretøj, undervogn og
udstødningssystem for beskadigelser.
R Kontrollér, at driftsbremserne er driftssikre.

Gennemfør f.eks. en bremsetest.
R Hvis der efter terrænkørsel kan konstateres

stærke vibrationer, skal hjulene og drivlinen
igen kontrolleres for fremmedlegemer. Fjern
fremmedlegemer, da de kan forårsage uba‐
lance og dermed vibrationer. I tilfælde af ska‐
der på hjul eller drivlinen skal et autoriseret
værksted opsøges med det samme.

Oplysninger om kørsel i bjergene
Køretøjer med dieselmotor: Dieselmotorens
driftssikkerhed er garanteret op til en højde på
2500 m over havets overflade. Denne højde må
du overskride kortvarigt, f.eks. i forbindelse med
kørsel i bjergpas. Du må ikke køre permanent i
højder over 2500 m. Ellers kan du beskadige die‐
selmotoren.

Vær opmærksom på, at kørsel i bjergområder
medfører, at motorydelsen og således også
igangsætningsstigeevnen reduceres i takt med
stigende højder. I højder over 2500 m over havets
overflade er funktionen ECO Start ikke længere
tilgængelig. Du finder oplysninger om bremsning
på nedadgående strækninger under Oplysninger
om bremser(/ side 116).

ECO start-stop-funktion

ECO start-stop-funktionens funktionsmåde

Motoren slukkes automatisk, hvis følgende betin‐
gelser opfyldes:

R Køretøjer med manuel gearkasse: Du
bremser køretøjet, skifter til frigear i ved
lav hastighed og slipper derefter koblingspe‐
dalen.
R Køretøjer med automatgearkasse: Du

standser køretøjet i gearposition h eller i.
R Alle betingelser på køretøjssiden for automa‐

tisk motorstop er opfyldt.

I multifunktionsdisplayet vises symbolet è,
når køretøjet holder stille. Hvis ikke alle betingel‐
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ser på køretøjssiden er opfyldt, vises symbolet
ç i multifunktionsdisplayet.

Motoren startes automatisk igen i følgende til‐
fælde:

R Køretøjer med manuel gearkasse: Du træ‐
der på koblingspedalen.
R Køretøjer med manuel gearkasse: Du sæt‐

ter køretøjet i bakgear k.
R Køretøjer med automatgearkasse: Du slip‐

per bremsepedalen i gearposition h, mens
HOLD-funktionen ikke er aktiv.
R Køretøjer med automatgearkasse: Du skif‐

ter væk fra gearposition j.
R Køretøjer med automatgearkasse: Du skif‐

ter til gearposition h eller k.
R Du træder på speederpedalen.
R En automatisk motorstart er nødvendig på

køretøjssiden.

Der lyder en advarselslyd, hvis motoren er blevet
slukket via ECO start-stop-funktionen, og du for‐
lader køretøjet. Derudover vises displaymeddelel‐
sen Bil er driftsklar Slå tænding fra inden bil forla-
des i multifunktionsdisplayet. Hvis du ikke slår
tændingen fra, slås tændingen automatisk fra
efter et minut.

Til- eller frakobling af ECO start-stop-funktion

# Tryk på tasten 1.
Der aktiveres en visning i kombiinstrumentet,
når ECO start-stop-funktionen til- eller frakob‐
les.

% Mens ECO start-stop-funktionen er frakoblet,
er der ved stilstand aktiveret en visning i
kombiinstrumentet.

ECO-visningens funktion

ECO-visningen opsummerer dine køreegenskaber
fra kørslens start til kørslens afslutning og under‐
støtter en forbrugsoptimeret kørestil.

Du har mulighed for at påvirke forbruget på føl‐
gende måde:

R Kør forudseende.
R Vær opmærksom på de anbefalede gear.

Instrumentdisplay med farvedisplay

Segmentets tekst lyser klart, den ydre kant lyser
og segmentet fyldes ved følgende køreforhold:

R 1  ACCELERATION: Moderat acceleration
R 2  JÆVN KØRSEL: Ensartet hastighed
R 3  NEDBREMSNING: Langsom deceleration

og når bilen ruller

Segmentets tekst er grå, den ydre kant er mørk
og segmentet tømmes ved følgende køreforhold:

R 1  ACCELERATION: Sportlig acceleration
R 2  JÆVN KØRSEL: Hastighedsudsving
R 3  NEDBREMSNING: Kraftig opbremsning

Du har kørt forbrugsoptimeret:

R De tre segmenter er fyldt helt op samtidigt.
R Alle tre segmenters indramning lyser.

Instrumentdisplay med sort-hvid-display

Bjælkerne fyldes ved følgende køreforhold:

R 1 Moderat acceleration
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R 2 Ensartet hastighed
R 3 Langsom deceleration, og når bil ruller

Bjælkerne tømmes ved følgende køreforhold:

R 1 Sportslig acceleration
R 2 Hastighedsudsving
R 3 Kraftig opbremsning

På displayet vises desuden den ekstra aktionsra‐
dius 4  Bonus XXX km Fra start ellerXXX km
Siden start, som du har opnået med din kørestil
sammenlignet med en fører med meget sportslig
kørestil. Denne aktionsradius svarer ikke til en
fast forbrugsbesparelse.

Dieselpartikelfilter

Oplysninger om regenerering

& FARE Livsfare på grund af udstødnings‐
gas

Forbrændingsmotorer udsender giftige
udstødningsgasser som fx kulilte. Indånding
af disse udstødningsgasser er sundhedsska‐
delig og medfører forgiftning.
# Lad aldrig motoren køre i lukkede rum

uden tilstrækkelig ventilation.

& ADVARSEL Brandfare ved varme dele på
udstødningssystemet

Hvis brændbare materialer, fx blade, græs
eller grene, kommer i kontakt med udstød‐
ningssystemets varme dele eller udstødnings‐
strømmen, kan disse materialer antændes.
# Når du parkerer bilen, skal du sørge for,

at brændbare materialer ikke kan
komme i kontakt med varme bildele.

# Parkér ikke på tørre græsmarker eller
høstede kornmarker.

Hvis køretøjet hovedsageligt anvendes til kørsel
over korte strækninger eller med kraftudtag i stil‐
stand, kan der opstå fejl i forbindelse med den
automatiske rensning af dieselpartikelfiltret. Der‐
ved kan dieselpartikelfiltret blive overbelastet,
hvilket kan forårsage et tab i motorydelsen.

% Hvis dit køretøj har en belastningsvisning for
partikelfiltret eller en regenereringsvisning,
kan du få vist disse via multifunktionsdis‐
playet. Der kan ved behov anmodes om en
regenerering af dieselpartikelfiltret via rege‐
nereringsvisningen. (/ side 123)

% Du kan forhindre fejl, en fortynding af motor‐
olien og et tab i motorydelsen ved at regene‐
rere dieselpartikelfiltret regelmæssigt.

* BEMÆRK Skader som følge af varme
udstødningsgasser

I løbet af regenereringen kommer der meget
varme udstødningsgasser ud af udstødnings‐
røret.
# Hold i løbet af regenereringen en mini‐

mumsafstand på 2 m til andre gen‐
stande, fx parkerede køretøjer.

Start og afbrydelse af regenerering

Forudsætninger 
R Alle systembetingelser er opfyldt.
R Dieselpartikelfiltrets belastningstilstand ligger

over 50 %.
R Bilen kører.

% Hvis din bil råder over et belastningsdisplay
for partikelfiltre eller et regenereringsdisplay,
kan du få det vist på multifunktionsdisplayet.
Hvis det er nødvendigt, kan du anmode om
en regenerering af dieselpartikelfiltret på
regenereringsdisplayet. (/ side 123)

Bilens computer:
4 Service 5 Partikelfilter

* BEMÆRK Skader som følge af varme
udstødningsgasser

I løbet af regenereringen kommer der meget
varme udstødningsgasser ud af udstødnings‐
røret.
# Hold i løbet af regenereringen en mini‐

mumsafstand på 2 m til andre gen‐
stande, fx parkerede køretøjer.

Hvis bilen anvendes under normale driftsbetingel‐
ser, er en yderligere anmodning om regenerering
ikke nødvendig.
# Anmod om regenerering: Vælg OK.

Meddelelsen Manuel regenerering bestilt
vises.

Alt efter kørselsdrift og omgivelsesbetingelser
kan det vare op til 20 minutter, før regenere‐
ringen starter.

Når regenereringen starter, vises meddelel‐
sen Regenerering aktiv. Regenereringen varer
ca. 15 minutter.
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# Kør under regenereringen så vidt muligt med
et omdrejningstal på mindst 2000 1/min.
Ved hjælp af den opnåede temperaturstigning
støtter du dieselpartikelfiltrets renbrændings‐
proces.

# Afbryd regenerering: Stop motoren.
Regenereringen afbrydes. Hvis regenererin‐
gen ikke afsluttes, kan du genstarte regenere‐
ringen efter motorstart.

Alt efter dieselpartikelfiltrets belastningstil‐
stand starter regenereringen automatisk ved
næste kørsel.

Batterihovedafbryder

Oplysninger om batterihovedafbryder

* BEMÆRK Beskadigelse af el-systemet

Hvis du tager batterihovedafbryderen ud eller
tager klemmerne af, kan det medføre beska‐
digelse på elsystemet.
# Sørg for at sikre, at tændingen er slået

fra, og at der efterfølgende går mindst
15 minutter, før batterihovedafbryderen
tages ud, eller klemmerne sættes på.
Ellers kan komponenter i el-systemet
blive beskadiget.

Med batterihovedafbryderen kan du gøre alle for‐
brugere i din bil strømløse. Derved forhindrer du
en ukontrolleret batteriafladning på grund af et
hvilestrømsforbrug.

Hvis din bil er udstyret med et ekstra batteri i
motorrummet eller under passagersædet, skal du
tage klemmerne af begge batterier. Først da er
elsystemet strømløst.

% Skift kun bilen til strømløs via batterihovedaf‐
bryderen i følgende tilfælde:

R Bilen holder stille i længere tid.
R Det er tvingende nødvendigt at gøre bilen

strømløs.

Efter tilkobling af spændingsforsyningen skal
sideruderne (/ side 57)og den elektriske
skydedør justeres igen (/ side 52).

% En afbrydelse af forsyningsspændingen regi‐
streres i DTCO (digital fartskriver) som en
hændelse i fejlhukommelsen.
Vær opmærksom på den separate DTCO-
betjeningsvejledning.

Til- eller frakobling af spændingsforsyning

Frakobling af spændingsforsyningen

# Slå tændingen fra, og vent mindst 15 minut‐
ter.

# Tag afdækningen 1 af.
# Tryk på knappen 3, og bliv ved med at

trykke på den.
# Tag stikket 2 ud af stelbolten.
# Skub stikket 2 så langt ud til siden, at det

ikke kan få kontakt med stelbolten.
Alle startbatteriets forbrugere er afbrudt fra
spændingsforsyningen.

Tilkobling af spændingsforsyningen

# Tryk stikket 2 på stelbolten indtil det går
mærkbart i indgreb, og stikket 2 ligger helt
an mod stelbolten.
Alle startbatteriets forbrugere er igen tilsluttet
til spændingsforsyningen.

# Fastgør afdækningen 1.
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Manuel gearkasse

Betjening af gearvælger

* BEMÆRK Beskadigelse af motoren og
gearkassen ved valg af et for lavt gear

# Tryk gearvælgeren mod højre ved skift
mellem gear 5 og 6.

# Gear ikke ned ved høj hastighed.

* BEMÆRK Beskadigelse af gearkassen
ved valg af bakgear k under kørsel

# Vælg kun bakgear k, når bilen holder
stille.

Køretøjer med baghjulstræk
k Bakgear
1 - 6 Fremadgående gear
7 Trækring bakgear
i Frigear

# Træd på koblingspedalen, og sæt gearvælge‐
ren i den ønskede position.

Køretøjer med forhjulstræk
k Bakgear
1 - 6 Fremadgående gear
7 Trækring bakgear
i Frigear

# Træd på koblingspedalen, og sæt gearvælge‐
ren i den ønskede position.

Anbefalet gear

Gearanbefalingen giver anvisninger på en brænd‐
stofbesparende kørsel.

Eksempel

# Når en gearanbefaling vises i multifunktions‐
displayet 1, skiftes til det anbefalede gear.

% Ved køretøjer med ECO start-stop-funktion
vises også en anbefaling om at skifte tom‐
gang i.
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Automatgearkasse

DIRECT SELECT-gearvælger

DIRECT SELECT-gearvælgerens funktion

& ADVARSEL Fare for ulykke‑ og person‐
skade ved børn uden opsyn i bilen

Hvis børn opholder sig i bilen uden opsyn, kan
de

R åbne døre og derved udgøre en risiko for
andre personer eller trafikanter
R stige ud og komme til skade i trafikken
R betjene bilens udstyr og fx komme i

klemme

Desuden kan børnene sætte bilen i bevæ‐
gelse ved fx at

R deaktivere parkeringsbremsen
R bevæge automatgearkassen ud af parke‐

ringsposition j
R starte motoren

# Lad aldrig børn og dyr være alene i
bilen.

# Tag altid nøglen med dig, når du forlader
bilen, og aflås bilen.

# Nøglen skal opbevares utilgængeligt for
børn.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
ukorrekt gearskifte

Hvis motoromdrejningstallet ligger over tom‐
gangsomdrejningstallet, og du så vælger gear‐
position h eller k, kan bilen accelerere
med et ryk.
# Træd altid hårdt på bremsepedalen, og

undgå at træde på speederpedalen
samtidigt, når du vælger gearposition
h eller k.

Skift gearpositionen med DIRECT SELECT-gear‐
vælgeren. Den aktuelle gearkasseposition vises i
multifunktionsdisplayet.

j Parkeringsposition
k Bakgear
i Frigear
h Kørselsposition

Skift til bakgear R

# Træd på bremsepedalen, og skub DIRECT
SELECT-gearvælgeren opad forbi den første
modstand.
I multifunktionsdisplayet peger gearpositions‐
indikatoren på k.

Skift til frigear N

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade i frigear

Hvis du parkerer bilen i frigear i, og parke‐
ringsbremsen ikke er aktiveret, kan bilen
sætte sig i bevægelse.

Der er fare for ulykke og personskade!
# Aktivér parkeringsbremsen, før du forla‐

der bilen.
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# Træd på bremsepedalen, og skub DIRECT
SELECT-gearvælgeren opad eller nedad forbi
den første modstand.
I multifunktionsdisplayet peger gearpositions‐
indikatoren på i.

Når du efterfølgende slipper bremsepedalen, kan
du bevæge køretøjet frit, fx skubbe eller bugsere.

Gennemfør følgende punkter, hvis automat‐
gearkassen skal forblive i frigear i, selvom
tændingen er slået fra:
# Start køretøjet.
# Træd på bremsepedalen, og sæt køretøjet i

frigear i.
# Slip bremsepedalen.
# Slå tændingen fra.

% Når du efterfølgende forlader køretøjet, og
nøglen sidder i køretøjet, forbliver automat‐
gearkassen i frigear i.

Skift til parkeringsposition P

# Tryk på tasten 1.
I multifunktionsdisplayet peger gearpositions‐
indikatoren på j.

Hvis en af de følgende betingelser er opfyldt, væl‐
ges parkeringspositionen j automatisk:

R Du standser motoren i gearpositionen h
eller k.
R Du åbner førerdøren, mens køretøjet holder

stille eller ved meget lav hastighed i gearposi‐
tionen h eller k.
R Du åbner selelåsen, mens køretøjet holder

stille eller ved meget lav hastighed.
R Du forlader sædet, mens køretøjet holder

stille eller ved meget lav hastighed.

Skift til kørselsposition D

# Træd på bremsepedalen, og skub DIRECT
SELECT-gearvælgeren nedad forbi den første
modstand.
I multifunktionsdisplayet peger gearpositions‐
indikatoren på h.

Automatgearkassen skifter automatisk gearene i
gearpositionen h . Dette afhænger af følgende
faktorer:

R Speederpedalens position
R Aktuel hastighed

Begrænsning af gearskifteområde

Forudsætninger 
R Gearpositionen h er valgt (/ side 127).
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# Begrænsning af gearskifteområde: Træk
kort i ratgearpaddlen 1 .
Afhængigt af det nuværende gear skifter
automatgearkassen til det næste lavere gear.
Samtidig begrænses gearskifteområdet.

I multifunktionsdisplayet vises det indstillede
gearskifteområde. Automatgearkassen skifter
kun op til det pågældende gear.

# Hold ratgearpaddlen 1 trukket.
Automatgearkassen skifter til gearskifteområ‐
det, hvorfra køretøjet let kan accelerere eller
sænke farten. I den forbindelse skifter auto‐
matgearkassen et eller flere gear tilbage og
begrænser gearskifteområdet.

I multifunktionsdisplayet vises det indstillede
gearskifteområde. Automatgearkassen skifter
kun op til det pågældende gear.

% Hvis du trækker i ratgearpaddlen 1 ved for
høj hastighed, skifter automatgearkassen
ikke tilbage.
Når gearskifteområdet er begrænset og det
maksimale motoromdrejningstal i det
begrænsede gearskifteområde er nået, skif‐
ter automatgearkassen ikke til højere gear.

# Udvidelse af gearskifteområde: Træk kort i
ratgearpaddlen 2.
Afhængigt af det nuværende gear skifter
automatgearkassen til det næste højere gear.
Samtidig er gearskifteområdet derved udvi‐
det.

I multifunktionsdisplayet vises det indstillede
gearskifteområde. Automatgearkassen skifter
kun op til det pågældende gear.

# Frigørelse af gearskifteområdet: Hold rat‐
gearpaddlen 2 trukket tilbage.

eller

# Indstil gearpositionen h igen (/ side 127).
Afhængigt af det nuværende gear skifter
automatgearkassen et eller flere gear opad.
Samtidig er gearskiftebegrænsningen ophæ‐
vet, og gearpositionen h vises i multifunk‐
tionsdisplayet.

Tilpasning af gearskifteområde til kørselssituatio‐
nen:

3 Udnyt motorens bremsevirkning.

2 Udnyt motorens bremsevirkning på hældnin‐
ger og til kørsel på stejle bjergveje, i bjerg‐
rigt terræn og under vanskelige køreforhold.

1 Udnyt motorens bremsevirkning ved kraftige
hældninger og lange bjergnedkørsler.

Anvendelse af kickdown

# Maksimal acceleration: Træd speederpeda‐
len forbi trykpunktet og i bund.

# Giv mindre gas, når den ønskede hastighed er
nået.

Mekanisk deaktivering af parkeringsspærre
(køretøjer med forhjulstræk)

% Køretøjer med automatgearkasse og for‐
hjulstræk: Ved fejl kan automatgearkassen
være blokeret i stilling j. I dette tilfælde kan
du deaktivere parkeringsspærren mekanisk,
fx ved bugsering af køretøjet (/ side 304).

% Den mekaniske deaktivering af parkerings‐
spærren er kun mulig i automatgearkøretøjer
med forhjulstræk.

Forudsætninger

R Du har brug for oplåsningsværktøjet fra køre‐
tøjets værktøj (/ side 310).
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# Træk parkeringsbremsen.
# Åbn motorhjelmen (/ side 279).
# Sæt oplåsningsværktøjet 4 på gearkassen
1, og drej det i pilens retning.

# Stik et egnet værktøj, fx en skruetrækker,
gennem boringen i oplåsningsværktøjet 3
og i gearkassen 2.
Oplåsningsværktøjet 4 er sikret i den posi‐
tion. Parkeringsspærren er frakoblet.

Positionen j kan ikke vælges, så længe
oplåsningsværktøjet 4 sidder på gearkas‐
sen.

# Oplysningerne om bugsering skal overholdes
(/ side 304).

% Når oplåsningsværktøjet fjernes 4, skifter
gearkassen automatisk igen til position j.

Firehjulstræk

Oplysninger om firehjulstræk

Firehjulstrækket sørger for permanent fremdrift
på alle fire hjul og forbedrer sammen med ESP®

dit køretøjs traktion.

Firehjulstrækkets traktionsregulering reguleres
også via bremsesystemet. Dette kan medføre
overophedning af bremsesystemet. Giv i så fald
mindre gas, eller stands køretøjet for at lade
bremsesystemet køle af.

Hvis et trækkende hjul spinner rundt pga. for
ringe vejgreb:

R Anvend ved opstart støtten fra traktionsregu‐
leringen integreret i ESP®. Træd speederpeda‐
len så langt ned som nødvendigt.
R Let langsomt foden fra speederpedalen under

kørslen.

Anvend vinterdæk (M+S-dæk) ved vinterforhold
på vejene, eventuelt med snekæder
(/ side 313). Kun således opnår du den opti‐
male virkning af firehjulstræk.

Anvend DSR (Downhill Speed Regulation) ved
kørsel ned ad bakker i terræn(/ side 131).

Firehjulstræk kan ikke forringe risikoen for en
ulykke ved kørsel, der ikke er tilpasset forhol‐
dene, eller ved uopmærksom kørsel og kan heller
ikke sætte fysikkens love ud af kraft. Firehjuls‐
træk kan ikke tage vej-, vejr- eller trafikforhold i
betragtning. Firehjulstræk er udelukkende et
hjælpemiddel. Du har ansvaret for sikkerhedsaf‐
standen, hastigheden, rettidig opbremsning og
for at holde dig inden for vejbanen.

* BEMÆRK Risiko for beskadigelse af driv‐
line og bremsesystemet

Hvis du kører køretøjer med firehjulstræk på
en prøvestand til 1 aksel, kan du beskadige
drivlinen eller bremsesystemet.
# Gennemfør kun en funktions- eller ydel‐

sestest på en prøvestand til 2 aksler.
# Inden du kører køretøjet på en prøve‐

stand, bør du indhente information hos
et autoriseret værksted.

* BEMÆRK Risiko for beskadigelse af for‐
delergearkasse

Hvis du bugserer køretøjet med en hævet
aksel, kan fordelergearkassen blive beskadi‐
get. Sådanne skader er ikke dækket af
Mercedes-Benz ' produktansvar.
# Bugser aldrig køretøjet med en hævet

aksel.
# Bugser kun køretøjet med alle hjul på

jorden eller fuldstændigt hævet.
# Vær opmærksom på anvisningerne ved‐

rørende bugsering af køretøjet med alle
hjul på jorden.

Aktivering af firehjulstræk

Aktiverings-/deaktiveringsbetingelser
Firehjulstrækket kan aktiveres og deaktiveres,
når køretøjet holder stille eller kører langsomt.

Vær opmærksom på følgende gearskiftebetin‐
gelse, når køretøjet holder stille:

R Motoren kører.
R Rattet står i ligeudposition.

Hvis firehjulstrækket ikke kan aktiveres, når køre‐
tøjet holder stille:
# Køretøjer med manuel gearkasse: Træd på

koblingspedalen.
# Køretøjer med automatgearkasse: Sæt

kort gearvælgeren fra i i h, fra h i i,
fra i i k og igen i i.
Det er på den måde lettere at aktivere og
deaktivere firehjulstrækket.

Vær opmærksom på følgende gearskiftebetingel‐
ser ved langsom kørsel:

R Motoren kører.
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R Køretøjet kører ikke hurtigere end ca.
10 km/t.
R Køretøjet kører ikke i en kurve.

Hvis firehjulstrækket ikke kan aktiveres, når køre‐
tøjet ruller:
# Køretøjer med manuel gearkasse: Træd på

koblingspedalen.
# Køretøjer med automatgearkasse: Sæt

gearvælgeren i i.

% Når du aktiverer firhjulstrækket, deaktiveres
den variable fartbegrænser automatisk. Der
slukkes for den pågældende displaymedde‐
lelse. Hvis der er behov for det, skal du akti‐
vere den variable fartbegrænser igen efter
deaktivering af firehjulstrækket
(/ side 155).

Aktivering og deaktivering af firehjulstræk

* BEMÆRK Risiko for beskadigelse af for‐
delergearkasse

Hvis du træder på speederpedalen under akti‐
veringen eller deaktiveringen af firehjulstræk‐
ket, kan fordelergearkassen blive beskadiget.
# Træd ikke på speederpedalen, så længe

kontrollampen i kontakten til firehjuls‐
trækket blinker.

# Aktivering/deaktivering: Tryk øverst på
kontakten 1.
Kontrollampen i kontakten 1 blinker, mens
firehjulstrækket aktiveres eller deaktiveres.

Advarselslamperne ÷ og : i instru‐
mentdisplayet tændes. ESP® og ASR er deak‐
tiveret i løbet af gearskifteforløbet. Når gear‐
skifteforløbet er gennemført, slukkes advar‐

selslamperne ÷ og : i instrumentdis‐
playet, ESP® og ASR er aktiveret igen.

Så længe kontrollampen blinker i kontakten 1,
kan du afbryde gearskiftet ved at trykke igen på
kontakten 1. Hvis gearskifteforløbet ikke blev
godkendt, blinker kontrollampen i kontakten 1
kort 3 gange. I så fald er en af gearskiftebetingel‐
serne ikke opfyldt.

Når kontrollampen i kontakten 1 lyser, er fire‐
hjulstrækket deaktiveret. Du får vist en meddel‐
else om dette i displayet på køretøjets computer.

% Når reduktionsgearet LOW RANGE er koblet
ind, kan firehjulstrækket ikke være koblet ind.

Funktion af reduktionsgearet LOW RANGE

Reduktionsgearet LOW RANGE gør det muligt at
køre meget langsomt i forskellige gear. Hvis du
aktiverer LOW RANGE, tilpasses motorens ydel‐
sesegenskaber og automatgearkassens koblings‐
egenskaber. Til sammenligning med vejkørselspo‐
sitionen forringes gearudvekslingen fra motoren
til hjulene med ca. 40 %. Drivmomentet er derved
tilsvarende højere.
Gearskiftebetingelser

Følgende gearskiftebetingelser skal være opfyldt
for at kunne aktivere og deaktivere LOW RANGE:

R Firehjulstræk er aktiveret (/ side 130).
R Motoren kører.
R Køretøjet holder stille.
R Du træder på bremsepedalen.
R Køretøjer med manuel gearkasse: Den

manuelle gearkasse er i frigear.
R Køretøjer med automatgear: Gearvælgeren

står i position j eller i.
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Aktivering/deaktivering af LOW RANGE

1 Aktivering/deaktivering af LOW RANGE

% På køretøjer med (Downhill Speed Regulation
(fartpilot ved nedkørsler) er kontakten 1
skiftet ud med DSR-kontakten.

# Aktivering/deaktivering: Tryk øverst på
kontakten 1.

Kontrollampen + i instrumentdisplayet
blinker i løbet af gearskifteforløbet:

R Hvis gearskifteforløbet er gennemført, og
LOW RANGE er slået til, lyser kontrollam‐
pen +.
R Hvis gearskifteforløbet er gennemført, og

LOW RANGE er slået fra, går kontrollam‐
pen + ud.

Så længe kontrollampen + blinker, kan du
afbryde gearskifteforløbet ved at trykke igen på
tasten 1. Hvis gearskifteforløbet ikke blev god‐
kendt, blinker kontrollampen + kort 3 gange. I
så fald er en af gearskiftebetingelserne ikke
opfyldt.

DSR (Downhill Speed Regulation)

Oplysninger om DSR

DSR kan hverken mindske uheldsrisikoen forbun‐
det med en utilpasset eller uopmærksom kørsel
eller sætte fysikkens love ud af kraft. DSR kan
ikke tage vejbane-, vejr- eller trafikforhold i
betragtning. DSR er udelukkende et hjælpemid‐
del. Du har selv ansvaret for sikkerhedsafstan‐
den, hastigheden og rettidig bremsning.

DSR assisterer dig ved kørsel ned ad bakke. DSR
holder en forindstillet hastighed for dig på ned‐
kørsler er ved hjælp af tilpassede nedbremsnin‐

ger. En stabil hastighed er afhængig af vejbanens
og skråningens beskaffenhed og er derfor ikke
garanteret i alle situationer.

Du kan afhængigt af geartrinnet indstille hastig‐
heden mellem 4 km/h og 18 km/h med bremse-
og speederpedalen eller med vippekontakten på
rattet.

DSR foretager automatisk reguleringer i følgende
situationer:

R Hvis du holder stille, eller den aktuelle hastig‐
hed er langsommere end 4 km/h , indstilles
4 km/h eller den i det pågældende geartrin
lavest mulige hastighed.
R Hvis du i terræn kører hurtigere end

18 km/h, skifter DSR til standbydrift. DSR
forbliver slået til, men bremser ikke automa‐
tisk.
R Hvis hastigheden bliver langsommere på ned‐

kørslen end 18 km/h, regulerer DSR igen
hastigheden op til den forindstillede.
R Hvis du kører hurtigere end 45 km/h, slår

DSR automatisk fra.

Aktivering og deaktivering af DSR

Aktivering af DSR

Du kan aktivere DSR, mens køretøjet holder stille
eller kører.
# Tryk øverst på kontakten 1.
# Brems køretøjet ned til eller accelerer op til

den ønskede hastighed mellem 4 km/h og
18 km/h.

# Slip bremse- eller speederpedalen.
Den aktuelle hastighed er gemt. Når køretøjet
holder stille, bliver 4 km/h eller den lavest
mulige hastighed i det pågældende geartrin
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gemt. DSR holder den gemte hastighed på
nedadgående strækninger og bremser auto‐
matisk.

Den aktuelle hastighed gemmes i forbindelse
med igangsættelse, acceleration eller bremsning
med aktiveret DSR, når speeder- eller bremsepe‐
dalen slippes eller efter betjening af vippekontak‐
ten i forbindelse med en DSR-regulering. Dette er
kun tilfældet, så længe du ikke kører hurtigere
end 18 km/h.

DSR-statusvisning på køretøjets computer

R DSR er aktiveret:
- DSR og den indstillede hastighed vises i

statusområdet på køretøjets computer.
R DSR er aktiveret, men regulerer ikke:

- Du kører mellem 18 km/h og 45 km/h.
- DSR og hastigheden 18 km/h vises i sta‐

tusområdet på køretøjets computer.

DSR er på standby.
R DSR er inaktiv:

- Du kører hurtigere end 45 km/h.
- DSR vises i statusområdet på køretøjets

computer. Derudover vises meddelelsen
DSR slået fra.

- DSR - - - vises i statusområdet på køretø‐
jets computer.

Indstilling af hastighed ved kørsel ned ad
bakke
Du kan afhængigt af geartrinnet indstille hastig‐
heden mellem 4 km/h og 18 km/h med bremse-
og speederpedalen eller med vippekontakten på
rattet.

# På nedkørslen kan køretøjet bremse ned til
eller accelere op til ønskede hastighed.

# Slip bremse- eller speederpedalen.
Den aktuelle hastighed er gemt.

eller
# Vippekontakten 1 vippes op eller ned for at

regulere hastigheden.
Den senest gemte hastighed øges eller sæn‐
kes i små trin.

# Slip vippekontakten 1.
Den aktuelle hastighed er gemt.

eller
# Vip vippekontakten 1 op eller ned, indtil den

ønskede hastighed er nået.
# Slip vippekontakten 1.

Den aktuelle hastighed er gemt.

% Det kan tage et øjeblik, før køretøjet er brem‐
set ned til den indstillede hastighed. Tag
denne forsinkelse i betragtning, når hastig‐
heden indstilles med vippekontakten 1.

Deaktivering af DSR

# Tryk øverst på kontakten 1.

eller
# Accelerer, og kør hurtigere end 45 km/h.

I følgende situationer slås DSR automatisk fra:

R Du kører hurtigere end 45 km/h.
R ESP® eller ABS udviser fejl.
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Elektronisk niveauregulering

Funktion - ENR (elektronisk niveauregulering)

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme,
når bil sænkes.

Når bilen sænkes, kan personers legemsdele,
som befinder sig mellem karrosseri og dæk
eller under bilen, komme i klemme.
# Når bilen sænkes, skal du sørge for, at

der ikke befinder sig nogen i umiddelbar
nærhed af hjulkasserne eller under
bilen.

& ADVARSEL Fare for personskade, hvis
donkraften vælter

Når du parkerer en bil med luftaffjedring, kan
luftaffjedringen være aktiveret yderligere i op
til en time, også selv om tændingen er slået
fra. Hvis du herefter sænker bilen med don‐
kraften, vil luftaffjedringen forsøge at regu‐
lere bilens niveau.

Dette kan få donkraften til at vælte.
# Tryk på servicetasten på fjernbetje‐

ningen til luftaffjedringen før hævning af
bilen.
Det forhindrer automatisk efterregule‐
ring af bilens niveau og manuel hævning
eller sænkning.

& ADVARSEL Fare for en ulykke ved hævet
eller sænket chassisramme

Hvis du kører med sænket eller hævet chas‐
sisramme, kan bilens bremseegenskaber og
køreegenskaber være kraftigt nedsat. Des‐
uden risikerer du at overskride bilens tilladte
højde, når chassisrammen er hævet.
# Indstil bilens niveau, før du sætter i

gang.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved fejl i ENR

Hvis der er fejl i ENR, kan bilens niveau være
for højt, for lavt eller asymmetrisk.

Bilens køre‑ og styreegenskaber kan være
markant anderledes.
# Kør forsigtigt og tilpas din køremåde til

de ændrede køreegenskaber.
# Stands under hensyntagen til den øvrige

trafik.
# Kontakt et autoriseret værksted.

* BEMÆRK Fare for skader på bilens chas‐
sis ved sænket niveau

Hvis der er fejl i ENR, eller hvis der reguleres
under kørsel, kan bilens niveau blive sænket.
# Vær opmærksom på vejforholdene, og

sørg for tilstrækkelig frihøjde.
# Kør forsigtigt.

Bilens niveau afhænger af lasttilstanden og af
lastfordelingen. I biler med luftaffjedret bagaksel
udligner ENR automatisk bagakslens niveau. Der‐
ved forbliver bilen altid på kørselsniveauet uaf‐
hængigt af lasttilstanden. Køredynamikken
ændrer sig ikke. Højdeforskellen mellem bilens to
sider kan i den forbindelse være op til 1 cm .

ENR er motoruafhængig og kun driftsklar, når
tændingen er slået til. ENRs kompressor arbejder
hørbart.

% Hvis kompressoren arbejder konstant eller
starter flere gange inden for et minut, er der
fejl i ENR.

Afhængigt af bilens udstyr skifter ENR enten
hastighedsafhængigt eller afhængigt af parke‐
ringsbremsens position mellem manuel og auto‐
matisk drift.

Ved hastighedsafhængigt skift er den manuelle
drift automatisk aktiveret, når bilen holder stille.
Du kan i så fald hæve eller sænke bilens niveau.
Når du derefter kører hurtigere end 10 km/h,
deaktiveres den manuelle drift automatisk, og
kørselsniveauet indstilles automatisk.

Ved ENR-skift afhængigt af parkeringsbremsens
position er den manuelle drift automatisk aktive‐
ret, når bilens parkeringsbremse er aktiveret. Du
kan i så fald hæve eller sænke bilens niveau i for‐
bindelse med læsning. Når du deaktiverer parke‐
ringsbremsen, deaktiveres den manuelle drift
automatisk, og kørselsniveauet indtilles automa‐
tisk.

Ved arbejde på bilen eller i forbindelse med et
hjulskift kan du slå ENR fra (/ side 134).

Hvis der er fejl i ENR, eller hvis bilens niveau er
for højt eller lavt, hører du et akustisk signal.

Bilens køre og styreegenskaber er i så fald mark‐
ant anderledes. ENR regulerer hurtigst muligt bil‐
ens niveau til normalt niveau. Kør forsigtigt
videre, indtil det akustiske signal slukker. Først da
er bilens niveau normalt igen.
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Den automatiske funktion og ENR slås automa‐
tisk til igen alt efter det valgte alternativ for at
genetablere kørselsniveauet:

R Når parkeringsbremsen deaktiveres
R Fra en hastighed på 10 km/h

Hvis ENR's kompressor er ved at blive overophe‐
det, fx på grund af hurtige og gentagne hævnin‐
ger eller sænkninger, frakobles ENR automatisk.
Du kan i så fald hæve eller sænke bilens niveau
igen efter ca. et minut.

Hævning/sænkning af bilens niveau

Med fjernbetjening
Fjernbetjeningen sidder i en holder på B‑stolpen i
førersiden. Tag fjernbetjeningen ud af holderen
før brug.

ENR foretager egenkontrol regelmæssigt ved til‐
kobling og under drift. Kontrollampen 1 i fjern‐
betjeningen tænder i ca. et sekund, når du enten
slår tændingen til eller slår ENR til med tasten
4.

Hvis kontrollampen 1 opfører sig på en af føl‐
gende måder, er der opstået en fejl:

R Kontrollampen tænder ikke, når du slår tæn‐
dingen eller ENR til.

eller
R Kontrollampen slukker ikke efter et sekund.

eller
R Kontrollampen tænder igen eller blinker.

Desuden hører du et advarselssignal fra fjernbe‐
tjeningen i ca. 30 sekunder. Den registrerede fejl
kan vises ved hjælp af kontrollamperne (indike‐
ring af fejlkoder).
# Stands bilen og lad tændingen være slået til.
# Hævning eller sænkning af bilens niveau: 

Tryk på tasten 2 eller 3, indtil bilens
niveau har nået den ønskede højde.
Kontrollampen i tasten 2 eller 3 blinker
under ændring af bilens niveau. Når bilens

niveau er indstillet, lyser kontrollampen i
tasten 2 eller 3.

# Automatisk sænkning: Tryk kort på tasten
3.
ENR sænker automatisk bilen til den laveste
position.

Kontrollampen i tasten 3 blinker under
ændring af bilens niveau. Når bilens niveau er
indstillet, lyser kontrollampen i tasten 3.

# Tryk kort på tasten 2 for at standse indstil‐
lingsbevægelsen.

# Hævning eller sænkning til kørselsni‐
veau: Tryk kort på tasten 23.
ENR hæver eller sænker automatisk bilen til
kørselsniveau.

Kontrollampen i tasten 2 eller 3 blinker
under ændring af bilens niveau. Når bilens
niveau er indstillet, lyser kontrollampen i
tasten 2 eller 3.

# Tryk kort på den anden tast for at standse
indstillingsbevægelsen.

# Lagring af bilens indstillede niveau: Indstil
det ønskede bilniveau.

# Tryk på tasten 5 eller 6, indtil du hører et
lydsignal.
Bilens indstillede niveau er gemt på den
pågældende tast 5 eller 6.

# Valg af bilens gemte niveau: Tryk kort på
tasten 5 eller 6.
ENR hæver eller sænker automatisk bilen til
det gemte bilniveau.

Kontrollampen i tasten 5 eller 6 blinker
under ændring af bilens niveau. Når bilens
niveau er indstillet, lyser kontrollampen i
tasten 5 eller 6.

# Tryk kort på tasten 2 eller 3 for at standse
indstillingsbevægelsen.

# Tilkobling af automatisk funktion: Kør hur‐
tigere end 10 km/h, eller deaktivér parke‐
ringsbremsen.
ENR regulerer automatisk bilens niveau.

# Tryk kort på tasten 2 eller 3 for at standse
indstillingsbevægelsen.

Til-/frakobling af ENR
# Frakobling af ENR: Tryk på tasten 4.

Kontrollampen i tasten 4 lyser.
# Fornyet tilkobling af ENR: Tryk igen på

tasten 4.
Kontrollampen i tasten 4 slukker.
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Med tasten i betjeningspanelet

# Stands bilen og lad tændingen være slået til.
# Automatisk sænkning: Tryk kort nederst på

kontakten 2.
ENR sænker bilen automatisk.

# Tryk kort øverst på kontakten 1 for at
standse indstillingsbevægelsen.

# Hævning til kørselsniveau: Tryk kort øverst
på kontakten 1.
ENR hæver automatisk bilen til kørselsniveau.

# Tryk kort nederst på kontakten 2 for at
standse indstillingsbevægelsen.

# Tilkobling af automatisk funktion: Kør hur‐
tigere end 10 km/h, eller deaktivér parke‐
ringsbremsen.
ENR regulerer automatisk bilens niveau.

Luftpåfyldning med ENR i nødstilfælde

Gælder kun for biler med ventiler til opfyldning af
ENR i nødsituationer. Hvis der er fejl i ENR, og

bilen står skævt, kan du hæve eller sænke bilen
med en ekstern trykluftkilde via nødventilerne
(dækventiler). Du kan på den måde køre forsigtigt
med frakoblet ENR til det nærmeste autoriserede
værksted og få fejlen udbedret.

* BEMÆRK Skader på grund af for højt
tryk!

Hvis trykket i fjederbælgene er for højt, kan
luftledesystemet eller fjederbælgene blive
beskadiget.
# Det maksimalt tilladte driftstryk på

600 kPa (6 bar, 87 psi) må ikke overskri‐
des.

# Træk parkeringsbremsen.
# Biler med automatgearkasse: Sæt gearkas‐

sen i position j.
# Slå ENR fra (/ side 134).
# Afbryd motoren, og åbn motorhjelmen

(/ side 279).
# Drej støvhætten af den pågældende ventil.
# Tilslut den eksterne trykluftkilde.
# Hæv eller sænk bilens niveau ved at påfylde

eller tømme trykluft, indtil kørselsniveauet er
nået, og bilen står vandret. Det maksimalt til‐
ladte driftstryk på 600 kPa (6 bar, 87 psi) skal
overholdes.

# Afbryd den eksterne trykluftkilde.
# Drej støvhætten fast på ventilen.
# Luk motorhjelmen (/ side 279).
# Kør forsigtigt videre til det nærmeste autori‐

serede værksted.

Problemer med den elektroniske niveauregulering

Problem Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

Du kan ikke hæve eller
sænke bilens niveau, når
bilen holder stille.

Kompressoren er tæt på overophedning. Efter gentagne hævninger og
sænkninger af bilens niveau deaktiveres ENR automatisk for at beskytte
mod utilsigtet brug.
# Prøv at indstille bilens niveau igen efter ca. et minut.

ENR er frakoblet på grund af underspænding. Eventuelt oplades batteriet
ikke.

Kørekomforten og bilens køreegenskaber på vejen kan være nedsat.
# Start motoren.
# Opsøg et autoriseret værksted hurtigst muligt.
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Tankning

Optankning af køretøj

& ADVARSEL Brand‑ og eksplosionsfare på
grund af brændstof

Brændstoffer er letantændelige.
# Undgå ild, åben ild, rygning og gnistdan‐

nelse.
# Slå tændingen fra, og sluk parkerings‐

varmen, hvis den forefindes, før og
under tankning.

& ADVARSEL Fare for personskade som
følge af brændstoffer

Brændstoffer er giftige og sundhedsskadelige.
# Undgå altid, at brændstof kommer i

berøring med hud, øjne, tøj eller indta‐
ges.

# Undgå af indånde brændstofdampe.
# Opbevar brændstoffer utilgængeligt for

børn.
# Hold døre og vinduer lukket under tank‐

ning.

Hvis du eller andre personer har været i kon‐
takt med brændstoffer, skal du være
opmærksom på følgende:
# Brændstof på huden vaskes straks af

med vand og sæbe.
# Hvis der er kommet brændstof i øjne,

skylles omgående grundigt med rent
vand. Søg omgående lægehjælp.

# Søg omgående lægehjælp, hvis brænd‐
stof er blevet indtaget. Udløs ikke
opkastning.

# Skift straks tøj, der er kommet brænd‐
stof på.

& ADVARSEL Brand‑ og eksplosionsfare på
grund af statisk elektricitet

Statisk elektricitet kan resultere i gnistdan‐
nelse og derved antændelse af brændstof‐
dampe.
# Berør bilens metalkarrosseri, inden du

åbner tankdækslet eller tager fat i tank‐
pistolen.
Eventuel statisk elektricitet fjernes på
den måde.

# Sæt dig ikke ind i bilen igen, mens der
tankes.
Man kan blive statisk opladet igen.

& ADVARSEL Brandfare som følge af
brændstofblanding

Biler med dieselmotor:

Hvis du blander dieselbrændstof med benzin,
er brændstofblandingens flammepunkt lavere
end for rent dieselbrændstof.

Når motoren kører, kan komponenter i
udstødningssystemet blive overophedet, uden
at det bemærkes.
# Tank aldrig benzin.
# Bland aldrig benzin i dieselbrændstoffet.

* BEMÆRK Fyld ikke benzin på biler med
dieselmotor.

Hvis der ved en fejl er blevet tanket med et
forkert brændstof:

R Slå ikke tændingen til. Brændstoffet kan
trænge ind i brændstofsystemet.

Selv små mængder af det forkerte brænd‐
stof kan føre til skader på brændstofsyste‐
met og motoren. Reparationsomkostnin‐
gerne er høje.

# Kontakt et autoriseret værksted.
# Få brændstoftanken og brændstofrø‐

rene tømt helt.

* BEMÆRK Beskadigelse af brændstofsy‐
stemet på grund af overfyldt brændstof‐
tank

# Fyld kun brændstoftanken op, indtil
tankpistolen slår fra.

* BEMÆRK Udsprøjtende brændstof ved
udtagning af tankpistol

# Fyld kun brændstoftanken op, indtil
tankpistolen slår fra.

* BEMÆRK Beskadigelse som følge af
brændstof på lakerede overflader

# Spild ikke brændstof på lakerede over‐
flader.
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+ BEMÆRK – MILJØ Skader på miljøet
som følge af ukorrekt omgang med
brændstof

Ukorrekt omgang med brændstof udgør en
fare for mennesker og miljø.
# Sørg for, at brændstof ikke ender i kloa‐

knettet, i overfladevand, i grundvandet
eller på jorden.

Forudsætninger 
R Køretøjet skal være låst op.
R Det ekstra varmesystem er slukket.
R Tændingen skal være slået fra.
R Den venstre fordør er åben.

% Sæt dig ikke ind i køretøjet igen under
optankningen. Du kan igen blive elektrosta‐
tisk opladet.

Vær opmærksom på oplysningerne om drivmidler
(/ side 349).

1 Tankklap
2 Tankdæksel

% Tankklappen sidder til venstre for fordøren
set i kørselsretningen. Tankdækslets placer‐
ings vises også i instrumentdisplayet æ.
Pilen på brændstofstanderen angiver bilsi‐
den.

# Åbn tankklappen 1.
# Drej tankdækslet 2 mod venstre, og tag det

af.
# Luk alle køretøjsdørene, så der ikke slipper

nogen brændstofdampe ind i kabinen.
# Før tankpistolens påfyldningsstuds helt ind i

tankåbningen, fastgør den, og tank op.
# Fyld kun brændstoftanken op, indtil tankpisto‐

len slår fra.
# Sæt tankdækslet 2 på, og drej det mod

højre.
Et klik signaliserer, at tankdækslet er helt luk‐
ket.

# Åbn den venstre fordør.
# Luk tankklappen 1.

% Køretøjer med dieselmotor og fejltan‐
kningsspærre mod optankning med ben‐
zin: Tankåbningen er konstrueret til optank‐
ning ved dieselbrændstofstandere til person‐
biler.

% Biler med dieselmotor uden spærring for 
fejltankning: Du kan også tanke ved en die‐
seltank til lastbiler.

% Hvis bilen er kørt helt tom, skal tanken efter‐
tankes med mindst 5 l brændstof.

Problemer med brændstof og brændstoftank

Problem Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

Køretøjet mister brænd‐
stof.

Brændstofrørledningen eller brændstoftanken er defekt.
# Aktivér parkeringsbremsen.
# Stop motoren.
# Tag nøglen ud af tændingslåsen.

Eller, ved køretøjer med KEYLESS-START:
# Åbn førerdøren.

Køretøjets elektronik er i position g. Dette svarer til den "udtagne
nøgle".
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Problem Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

# Start under ingen omstændigheder motoren igen!
# Kontakt et autoriseret værksted.

Motoren starter ikke. Brændstoftanken er blevet kørt helt tom.
# Fyld mindst5 l brændstof på køretøjet.
# Slå tændingen til i ca. ti sekunder.
# Start motoren uafbrudt i højst ti sekunder, indtil den kører regel‐

mæssigt.

Hvis motoren ikke starter:
# Slå tændingen til igen i ca. ti sekunder.
# Start motoren igen uafbrudt i højst ti sekunder, indtil den kører regel‐

mæssigt.

Hvis motoren efter tre forsøg stadig ikke starter:
# Kontakt et autoriseret værksted.

AdBlue®

Oplysninger om AdBlue®

* BEMÆRK Når du åbner AdBlue®-tanken,
kan der strømme små mængder ammo‐
niakdampe ud.

# Fyld kun AdBlue®-tanken på godt venti‐
lerede områder.

# Undgå, at AdBlue® kommer i kontakt
med hud, øjne eller tøj.

# Sørg for, at børn ikke kommer i kontakt
med AdBlue®.

* BEMÆRK AdBlue® må ikke indtages.

Hvis der er indtaget AdBlue®:
# Skyl munden grundigt med det samme.
# Drik rigeligt med vand bagefter.
# Søg omgående lægehjælp.

* BEMÆRK Beskadigelse som følge af
additiver i AdBlue® eller som følge af for‐
tynding af AdBlue®

AdBlue® udstødningsefterbehandlingen kan
blive ødelagt som følge af:

R additiver i AdBlue®

R fortynding af AdBlue®

# Anvend kun AdBlue® i henhold til ISO
22241.

# Tilføj ingen additiver.
# Fortynd ikke AdBlue®.

* BEMÆRK Beskadigelser og fejl som følge
af urenheder i AdBlue®

Urenheder i AdBlue® fører til følgende:

R forhøjede emissionsværdier
R katalysatorskader
R motorskader
R funktionsfejl på AdBlue® udstødningsef‐

terbehandling

# Undgåelse af urenheder i AdBlue®.

* BEMÆRK AdBlue®-rester krystalliserer
efter noget tid. Fjern AdBlue®-rester.

# Skyl straks overflader, som ved optank‐
ningen kommer i berøring med AdBlue®,
med vand.

# AdBlue® kan også fjernes med en fugtig
klud og koldt vand.

# Brug en svamp og koldt vand til rengø‐
ring, hvis AdBlue® allerede er krystalli‐
seret.
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AdBlue® er en flydende urinstofopløsning til
udstødningsefterbehandling af dieselmotorer.
Anvend kun AdBlue® i henhold til ISO 22241,
således at udstødningsefterbehandlingen kan
fungere korrekt.

AdBlue® har følgende egenskaber:

R ikke giftig
R farveløs og lugtfri
R ikke brændbar

AdBlue® tilgængelighed:

R Du kan få påfyldt AdBlue® på et autoriseret
værksted, f.eks. på et Mercedes-Benz service‐
værksted ved hjælp af hurtigservice.
R AdBlue® er tilgængelig på talrige tankstatio‐

ner via AdBlue® tankstandere.
R Alternativt kan du få AdBlue® på autoriserede

værksteder i form af AdBlue dunke eller
AdBlue® påfyldningsflasker, f.®eks. på et
Mercedes-Benz serviceværksted og på talrige
tankstationer.

% AdBlue® fryser ved en temperatur på ca.
-11 °C. Køretøjet er fra fabrikken udstyret
med et AdBlue® forvarmningssystem. På den
måde er vinterkørsel også sikret ved tempe‐
raturer under -11 °C. Hvis du fylder AdBlue®

på ved temperaturer under -11 °C, kan
AdBlue® niveauet ikke vises korrekt i kom‐
biinstrumentet. Kør mindst i 20® minutter
med frosset AdBlue , og parkér efterfølgende
køretøjet i mindst 30 sekunder, for at
niveauet vises korrekt. Ekstreme vinterfor‐
hold kan under visse omstændigheder
bevirke, at det tager betydeligt længere tid,
inden eftertankningsmængden registreres.
Parkér køretøjet i en varm garage for at for‐
korte dette forløb.

% Sørg for, at der er en drypfri forbindelsesmu‐
lighed mellem påfyldningsbeholderen og
køretøjets påfyldningsstuds.

Fremkaldelse af AdBlue-®rækkevidde og vis‐
ning af AdBlue-®påfyldningsniveau
Bilens computer:
4 Service
# Vælg AdBlue, og bekræft.

AdBlue-® påfyldningsniveauet og AdBlue-
®rækkevidden vises.

Visning i instrumentdisplay med farveskærm
1 AdBlue-® rækkevidde
2 AdBlue-®påfyldningsniveau

Visning i instrumentdisplay med sort/hvid
skærm

1 AdBlue-®påfyldningsniveau
2 AdBlue-® rækkevidde

Påfyldning af AdBlue®

* BEMÆRK Motorskade på grund af
AdBlue® i brændstoffet

# Der må ikke fyldes AdBlue® i brændstof‐
tanken.

# Fyld kun AdBlue® i AdBlue®-tanken.
# Undgå, at AdBlue®-tanken overfyldes.

* BEMÆRK Forurening af kabinen med
udstrømmende AdBlue®

# Luk AdBlue®-påfyldningsbeholderne
omhyggeligt efter påfyldning.

# Undgå at transportere AdBlue®-påfyld‐
ningsbeholdere i bilen permanent.

Forudsætninger 
R Tændingen skal være slået fra.
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For køretøjer med personbilsindregistrering: Føl‐
gende meddelelser, som følger hinanden, i multi‐
funktionsdisplayet opfordrer dig til at fylde
AdBlue® tanken op:

R Fyld AdBlue på Se instruktionsbogen
AdBlue® tanken er tom på nær reserven.
R Fyld AdBlue på Ydelse reduc. om XXX km

Du kan kun tilbagelægge den viste strækning
med køretøjet. Fyld AdBlue® på hurtigst
muligt.
R Fyld AdBlue på Ydelse reduc.: 20 km/h 

Ingen start om XXX km
Køretøjshastigheden er begrænset til
20 km/t. Du kan kun tilbagelægge den viste
strækning med køretøjet. Derefter er det ikke
længere muligt at starte motoren igen.
R Fyld AdBlue på Start ikke mulig

Køretøjet kan ikke længere startes.

For køretøjer med lastbilsindregistrering: Føl‐
gende meddelelser, som følger hinanden, i multi‐
funktionsdisplayet opfordrer dig til at fylde
AdBlue® tanken op:

R Fyld AdBlue på Se instruktionsbogen
AdBlue® tanken er tom på nær reserven.
R Fyld AdBlue på Ydelse reduceret
R Fyld AdBlue på Ydelse reduceret efter motor-

start: 20 km/h
Køretøjet kan efter en ny motorstart kun køre
med 20 km/t.
R Fyld AdBlue på Ydelse reduceret: 20 km/h

Bilen kan kun bevæges med 20 km/h.

Du kan også få vist AdBlue-®påfyldningsniveauet
og AdBlue-®rækkevidden (/ side 139).

Åbning af AdBlue® tankdæksel, som ikke kan
låses

# Åbn motorhjelmen.
# Drej AdBlue® tankdækslet 1 mod venstre,

og tag det af.

Åbning af AdBlue® tankdæksel, som kan
låses.

# Åbn motorhjelmen.
# Tag værktøjet 4 til oplåsning af AdBlue®

tankdækslet 1 frem fra køretøjets værktøj.
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# Træk afdækningen 3 på AdBlue® tankdæk‐
slet 1 opad, drej det 90°, og giv slip.

# Stik værktøjet 4 ind i boringerne 2 på
AdBlue® tankdækslet 1.

# Drej AdBlue® tankdækslet 1 mod venstre,
og tag det af.

Klargøring af AdBlue® påfyldningsdunk

Variant 1

Variant 2

# Skru låget på AdBlue® påfyldningsdunken 2
på.

# Skru engangsslangen 1 fast med hånden på
AdBlue® påfyldningsdunkens åbning 2.

Påfyldning af AdBlue®

Variant 1

Variant 2

# Skrue engangsslangen 2 fast med hånden
på køretøjets påfyldningsstuds.

# Løft og vip AdBlue® påfyldningsdunken 1.
Påfyldningen stopper, når AdBlue® tanken er
helt fyldt op.

AdBlue® påfyldningsdunken 1 kan tages af,
når den er delvis tom.

# Skru engangsslangen 2 og AdBlue® påfyld‐
ningsdunken 1 af i omvendt rækkefølge, og
luk.

# Slå tændingen til i mindst 60 sekunder.
# Start køretøjet.

% Undgå at anbringe AdBlue® påfyldningsdunke
permanent i køretøjet.
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AdBlue® påfyldningsflaske
AdBlue® påfyldningsflasken må kun skrues på
påfyldningsåbningen i motorrummet med hæn‐
derne. Ellers kan den blive beskadiget.

AdBlue® påfyldningsflasker 1 kan fås på mange
tankstationer eller på et autoriseret værksted.
Påfyldningsflasker uden gevindlukning giver ingen
overfyldningssikring. Der er risiko for, at AdBlue®

kan strømme ud på grund af overfyldning. Hos
Mercedes‑Benz kan du få en speciel påfyldnings‐
flaske med gevindlukning. Disse kan fås på alle
Mercedes-Benz serviceværksteder.

# Skru dækkappen på AdBlue® påfyldningsfla‐
sken 1 af.

# Sæt AdBlue® påfyldningsflasken 1 på
påfyldningsåbningen 2 som illustreret, og
drej den fast med hånden i urets retning.

# Tryk AdBlue® påfyldningsflasken 1 i retning
af påfyldningsåbningen 2.
AdBlue® tanken fyldes op. Dette kan vare i op
til et minut.

% Påfyldningen stopper, når AdBlue® påfyld‐
ningsflasken ikke længere trykkes ned. Fla‐
sken kan tages af, når den er delvis tom.

# Slip AdBlue® påfyldningsflasken 1.
# Drej AdBlue® påfyldningsflasken 1 mod

urets retning, og tag den af.
# Skru dækkappen på AdBlue® påfyldningsfla‐

sken 1 igen.

Optankning med tankpistol ved en AdBlue®

stander
# Stik tankpistolen ind i køretøjets påfyldnings‐

studs, og fyld AdBlue® på. Overfyld i den for‐
bindelse ikke AdBlue® tanken.

Lukning af AdBlue® tankdæksel, som ikke
kan låses

# Sæt efter påfyldningen af AdBlue® tanken
AdBlue® tankdækslet 1 på påfyldningsstud‐
sen, drej det mod højre, og spænd det fast.

# Drej AdBlue® tankdækslet, indtil dets påskrift
er læseligt og står vandret.
Kun således er påfyldningsstudsen korrekt
lukket.

# Luk motorhjelmen.
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Lukning af AdBlue® tankdæksel, som kan
låses

# Sæt efter påfyldningen af AdBlue® tanken
AdBlue® tankdækslet 1 på påfyldningsstud‐
sen, drej det mod højre, og spænd det fast.

# Træk værktøjet 4 ud af AdBlue® tankdæk‐
slet 1, og opbevar det med køretøjets værk‐
tøj.

# Træk afdækningen 3 på AdBlue® tankdæk‐
slet 1 opad, drej den hen over hullerne 2 i
AdBlue® tankdækslet 1, og giv slip.

# Drej AdBlue® tankdækslet 1.
Hvis AdBlue® tankdækslet 1 kan drejes frit
rundt, er der lukket for AdBlue® tanken.

Parkering

Standsning af køretøj

& ADVARSEL Brandfare ved varme dele på
udstødningssystemet

Hvis brændbare materialer, fx blade, græs
eller grene, kommer i kontakt med udstød‐
ningssystemets varme dele eller udstødnings‐
strømmen, kan disse materialer antændes.

# Når du parkerer bilen, skal du sørge for,
at brændbare materialer ikke kan
komme i kontakt med varme bildele.

# Parkér ikke på tørre græsmarker eller
høstede kornmarker.

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved børn uden opsyn i bilen

Hvis børn opholder sig i bilen uden opsyn, kan
de

R åbne døre og derved udgøre en risiko for
andre personer eller trafikanter.
R stige ud og komme til skade i trafikken.
R betjene bilens udstyr og fx komme i

klemme.

Desuden kan børnene sætte bilen i bevæ‐
gelse ved fx at:

R deaktivere parkeringsbremsen.
R skifte væk fra parkeringsposition j ved

automatgearkasse eller til frigear ved
manuel gearkasse.
R starte motoren.

# Tag altid nøglen med dig, når du forlader
bilen, og aflås bilen.

# Lad aldrig børn og dyre være alene i
bilen.

# Nøglen skal opbevares utilgængeligt for
børn.

* BEMÆRK Beskadigelse af køretøjet eller
af drivlinen som følge af rulning

# Parkér altid køretøjet sikkert i forhold til
trafikken og i henhold til lovforskrif‐
terne.

# Sørg for at sikre køretøjet korrekt, så
det ikke kan rulle væk.

& ADVARSEL Fare for ulykker og person‐
skader, hvis parkeringsbremsen ikke er
aktiveret

Hvis du parkerer køretøjet, mens køretøjet er
sat i parkeringsposition j, og parkerings‐
bremsen ikke er slået til, kan køretøjet sætte
sig i bevægelse.

Den aktiverede parkeringsposition j er ikke
en fuldgyldig erstatning for parkeringsbrem‐
sen.
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Fare for ulykker og personskader!
# Sikr køretøjet fra at sætte sig i bevæ‐

gelse ved gøre som følgende beskrevet.

Vær opmærksom på følgende punkter for at
sikre, at køretøjet er sikret korrekt, så det ikke
utilsigtet sættes i bevægelse.
# Aktivér altid parkeringsbremsen.
# Køretøjer med manuel gearkasse: Skift til

1. gear eller til bakgear.
# Køretøjer med automatgearkasse: Skift til

gearposition j.
# På stigninger eller hældninger: Drej forhju‐

lene mod kantstenene.
# På stigninger eller hældninger: Sikr bagaks‐

len med en underlagskile eller en genstand
uden skarpe kanter (/ side 148).

% Når køretøjet parkeres, kan sideruderne sta‐
dig betjenes i fem minutter.

Manuel parkeringsbremse

Aktivering eller deaktivering af håndbremse‐
arm

& ADVARSEL Fare for at skride ud og for
ulykke ved bremsning med parkerings‐
bremsen

Hvis du skal bremse bilen med parkerings‐
bremsen, er bremselængden væsentligt læn‐
gere, og hjulene kan blokere. Der er øget fare
for at skride ud og øget fare for ulykke.
# Brems kun bilen med parkeringsbrem‐

sen, hvis driftsbremsen svigter.
# Aktivér ikke parkeringsbremsen for kraf‐

tigt i den forbindelse.
# Hvis hjulene blokerer, så inaktivér

omgående parkeringsbremsen, indtil
hjulene drejer igen.

& ADVARSEL Fare for brand og ulykke ved
ikke deaktiveret parkeringsbremse

Hvis parkeringsbremsen ikke er deaktiveret
fuldstændigt under kørsel, kan følgende situa‐
tioner opstå:

R Parkeringsbremsen kan blive overophedet
og dermed forårsage brand.
R Parkeringsbremsen kan miste sin holde‐

funktion.

# Deaktivér parkeringsbremsen fuldstæn‐
digt før kørsel.

Når du bremser bilen ned med parkeringsbrem‐
sen, lyser stoplygterne ikke.

Principielt må du kun trække parkeringsbremsen,
når bilen holder stille.
# Aktivering af parkeringsbremsen: Træk op i

håndbremsearmen 1, indtil det sidste låse‐
hak er nået.
Når motoren kører, tænder kontrollam‐
pen ! i instrumentdisplayet. Der høres en
advarselslyd, når bilen kører.

% I biler med nedklappelig håndbremsearm kan
håndbremsearmen 1 derefter trykkes
nedad indtil anslag.

# Deaktivering af parkeringsbremsen: I biler
med nedklappelig håndbremsearm: Træk
først håndbremsearmen 1 opad indtil
anslag.

# Træk lidt i håndbremsearmen 1, og tryk på
deaktiveringsknappen 2.

# Før håndbremsearmen 1 nedad indtil
anslag.
Kontrollampen ! i instrumentdisplayet
slukker.

Ned- eller opklapning af håndbremsearm (kun
ved biler med håndbremsearm, der kan klap‐
pes ned)

Forudsætninger 
R Håndbremsearmen er trukket.

# Nedklapning af håndbremsearm: Tryk
håndbremsearmen nedad indtil anslag.

# Opklapning af håndbremsearm: Træk hånd‐
bremsearmen opad indtil anslag.
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Udførelse af nødopbremsning med hånd‐
bremsearm

I undtagelsestilfælde kan du foretage en nødop‐
bremsning med parkeringsbremsen, hvis drifts‐
bremsen svigter.
# Nødopbremsning: Tryk på deaktiverings‐

knappen 2, hold den inde, og træk forsigtigt
i bremsearmen 1.

Elektrisk parkeringsbremse

Oplysninger om den elektriske parkerings‐
bremse

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved børn uden opsyn i bilen

Hvis børn opholder sig i bilen uden opsyn, kan
de særligt

R åbne døre og derved udgøre en risiko for
andre personer eller trafikanter
R stige ud og komme til skade i trafikken
R betjene bilens udstyr og fx komme i

klemme

Desuden kan børnene sætte bilen i bevæ‐
gelse ved fx at

R deaktivere parkeringsbremsen
R skifte gearpositionen
R starte bilen

# Lad aldrig børn være alene i køretøjet.
# Tag altid nøglen med dig, når du forlader

køretøjet, og aflås køretøjet.
# Nøglen skal opbevares utilgængeligt for

børn.

For at de automatiske funktioner udføres, som de
skal, skal føreren indtage en korrekt siddeposi‐
tion (/ side 63).

Den elektriske parkeringsbremse afhænger af
netspændingen i bil. Hvis netspændingen i bilen
er lav eller der er fejl i systemet, kan den elektri‐
ske parkeringsbremse under visse omstændighe‐
der ikke lukkes, og den gule kontrollampe !
tænder.

I et sådant tilfælde skal du parkere bilen på føl‐
gende måde:

R Parkér bilen på et plant underlag, og sørg for
at sikre den imod at sætte sig i bevægelse.
R Biler med automatgearkasse: Sæt gearkas‐

sen i position j.
R Biler med manuel gearkasse: Sæt bilen i 1.

gear.

% Først når den røde kontrollampe ! lyser
konstant, er den elektriske parkeringsbremse
rent faktisk lukket.

En lukket parkeringsbremse kan under visse
omstændigheder ikke deaktiveres ved lav net‐
spænding i bilen eller ved en fejl i systemet.
Underret et autoriseret værksted. Den elektriske
parkeringsbremse gennemfører regelmæssigt en
funktionsprøvning, når motoren er afbrudt. Støj i
denne forbindelse er normalt.

Automatisk aktivering af elektrisk parkerings‐
bremse
Biler med automatgearkasse:
Den elektriske parkeringsbremse aktiveres auto‐
matisk, når gearkassen er i position j.

Desuden skal mindst én af følgende betingelser
være opfyldt:

R Motoren er afbrudt.
R Føreren sidder ikke på førersædet.
R Selelåsen åbnes.
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Træk i kontakten 1 for at forhindre automatisk
lukning af den elektriske parkeringsbremse.

Den elektriske parkeringsbremse aktiveres også
automatisk, når den aktive afstandsassistent DIS‐
TRONIC har bragt bilen til stilstand.

Desuden skal mindst én af følgende betingelser
være opfyldt:

R Motoren er afbrudt.
R Føreren sidder ikke på førersædet.
R Selelåsen åbnes.
R Der er fejl i systemet.
R Spændingsforsyningen er ikke tilstrækkelig.
R Bilen holder stille i længere tid.

Den røde kontrollampe ! i instrumentdis‐
playet slukker. Først når den røde kontrol‐
lampe ! lyser konstant, er den elektriske par‐
keringsbremse rent faktisk lukket.
Biler med manuel gearkasse:

Den elektriske parkeringsbremse aktiveres auto‐
matisk, når mindst en af følgende betingelser er
opfyldt:

R Motoren er afbrudt.
R Føreren hæver sig fra førersædet.
R Selelåsen åbnes.

Træk i kontakten 1 for at forhindre automatisk
lukning af den elektriske parkeringsbremse.

Automatisk deaktivering af elektrisk parke‐
ringsbremse
Biler med automatgearkasse: 

Når alle de følgende betingelser er opfyldt, deak‐
tiveres den elektriske parkeringsbremse i din bil:

R Føreren sidder på førersædet.
R Føreren har spændt sikkerhedsselen.
R Motoren kører.
R Gearkassen er i position h eller k, og du

betjener speederpedalen

eller

Du skifter fra gearposition j til position h
eller k. På større stigninger skal du desuden
betjene speederpedalen.
R Når gearkassen er i position k, skal drejedø‐

rene bagi være lukket.

Biler med manuel gearkasse:

Når alle de følgende betingelser er opfyldt, deak‐
tiveres den elektriske parkeringsbremse i din bil:

R Føreren sidder på førersædet.
R Føreren har spændt sikkerhedsselen.
R Motoren kører.
R Et gear er valgt.
R Du slipper koblingspedalen, og betjener sam‐

tidig speederpedalen.
R Når bakgearet er valgt, skal drejedørene bagi

være lukket.
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Manuel aktivering aller deaktivering af den
elektriske parkeringsbremse

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved børn uden opsyn i bilen

Hvis børn opholder sig i bilen uden opsyn, kan
de særligt

R åbne døre og derved udgøre en risiko for
andre personer eller trafikanter
R stige ud og komme til skade i trafikken
R betjene bilens udstyr og fx komme i

klemme

Desuden kan børnene sætte bilen i bevæ‐
gelse ved fx at

R deaktivere parkeringsbremsen
R skifte gearpositionen
R starte bilen

# Lad aldrig børn være alene i køretøjet.
# Tag altid nøglen med dig, når du forlader

køretøjet, og aflås køretøjet.
# Nøglen skal opbevares utilgængeligt for

børn.

# Aktivering: Tryk på kontakten 1.
Når den elektriske parkeringsbremse er luk‐
ket, tænder den røde kontrollampe ! i
instrumentdisplayet. Først når den røde kon‐
trollampe ! lyser konstant, er den elektri‐
ske parkeringsbremse rent faktisk lukket.

Aktivering er også mulig, når tændingen er
slået fra.

# Deaktivering: Træk i kontakten 1.
Den røde kontrollampe ! i instrumentdis‐
playet slukker.

Du kan først deaktivere den elektriske parke‐
ringsbremse, når tændingen er slået til med
start-stop-tasten.

Udførelse af nødopbremsning

I nødstilfælde kan bilen også bremses ned med
den elektriske parkeringsbremse under kørslen.
# Tryk på kontakten 1 til den elektriske parke‐

ringsbremse under kørslen.
Bilen bremser, så længe du trykker på kontak‐
ten 1 til den elektriske parkeringsbremse.

Bilen bremser endnu stærkere, jo længere
kontakten 1 til den elektriske parkerings‐
bremse holdes trykket.

Under opbremsningen får du følgende tilbagemel‐
dinger fra bilen:

R Der høres en advarselslyd.
R Displaymeddelelsen "Deaktivér parkerings‐

bremse" vises.
R Den røde kontrollampe ! i instrumentdis‐

playet blinker

Når bilen er bremset ned og holder stille, aktive‐
res derefter den elektriske parkeringsbremse.

Langtidsparkering af køretøjet

Parkering af køretøjet i længere end fire uger
# Mulighed 1: Slut batterierne til en vedligehol‐

delsesoplader.
# Mulighed 2: Frakobl køretøjets startbatteri.
# Mulighed 3: Slå spændingsforsyningen fra

med batteriafbryderen, og frakobl køretøjets
ekstra batteri.

# Mulighed 4: Afbryd spændingsforsyningen
ved at aktivere hviletilstanden (/ side 148).
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Uden foranstaltninger til vedligeholdelse af batte‐
riopladningen skal batteriets opladningstilstand
kontrolleres hver tredje uge.
# Batterispænding under 12,2 V: Lad batte‐

riet op for at undgå beskadigelser som følge
af fuld afladning.

% Du kan få yderligere oplysninger på et autori‐
seret værksted.

Hviletilstand

Aktivering/deaktivering af hviletilstand

Forudsætninger 
R Motor er standset.

Bilens computer:
4 Indstillinger 5 Bil
5 Ruhezustand (Hviletilstand)
# Aktivering/deaktivering: VælgJa eller Nej.

Brug underlagskile

Brug underlagskile til yderligere sikring af køretø‐
jet så det ikke ruller væk, f.eks. ved parkering
eller hjulskift.

Underlagskile i lastrum/passagerkabine

# Udtagning af underlagskile: Træk holdewi‐
ren 1 lidt nedad og tag den så ud af holde‐
ren 2.

# Tag underlagskilen ud.

% Vær ved anbringelsen opmærksom på at
underlagskilen er sikret med holdewiren 1 i
holderen.

Underlagskile på chassis bagest, venstre køre‐
tøjsside (eksempel)

# Udtagning af underlagskile ved ladvogne:
Træk låsefjederen 2 nedad, og tag under‐
lagskilen 1 ud.

% Vær ved anbringelsen opmærksom på at
underlagskilen er sikret med låsefjederen i
holderen.

Underlagskile på chassis bagest, venstre køre‐
tøjsside (eksempel køretøj med forhjulstræk)

# Udtagning af underlagskile ved ladvogne:
Løsn gummibåndet 2 fra krogen 4.

# Træk låsefjederen 3 nedad, og tag under‐
lagskilen 1 ud.

% Vær ved anbringelsen opmærksom på at
underlagskilen er sikret med låsefjederen i
holderen.
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Kørsels- og kørselssikkerhedssystemer

Oplysning om kørselssystemer og dit ansvar

Din bil er udstyret med kørselssystemer, som
hjælper dig under kørslen og i forbindelse med
parkering og manøvrering. Kørselssystemerne er
kun hjælpemidler og fritager dig ikke for dit
ansvar som fører af bilen. Vær altid opmærksom
på trafikken, og grib ind, hvis det bliver nødven‐
digt. Sørg for at overholde grænserne for sikker
brug.

Information om sensorer

Nogle kørsels- og kørselssikkerhedssystemer
bruger sensorerne 1 til at overvåge omgivel‐
serne foran, bagved eller ved siden af bilen
(afhængigt af bilens udstyr).

Alt efter bilens udstyr er radarsensorerne integre‐
ret bag stødfangerne og/eller bag kølergrillen.
Hold disse dele fri for snavs, is eller snesjap
(/ side 288). Sensorerne må ikke tildækkes, fx
af en cykelholder, bagage, der rager ud, eller
mærkater. Efter en kollision og en dermed forbun‐
den beskadigelse af kofanger eller kølerafdæk‐
ning, der muligvis ikke er synlig, skal du få radar‐
sensorernes funktion kontrolleret på et autorise‐
ret værksted.

Kørsels- og kørselssikkerhedssystemernes
funktion

I dette afsnit finder du oplysninger om følgende
kørsels- og kørselssikkerhedssystemer:

R ABS (antiblokeringssystem) (/ side 149)

R ASR (anti-spin-regulering) (/ side 150)

R BAS (bremse-assistent-system) (/ side 150)

R ESP® (elektronisk stabilitetsprogram)
(/ side 150)
R EBD (Electronic Brakeforce Distribution)

(/ side 151)
R Aktiv bremseassistent (/ side 151)
R Adaptivt stoplys (/ side 154)
R Fartpilot (/ side 154) og fartbegrænser

(/ side 154)
R Aktiv afstandsassistent DISTRONIC

(/ side 157)
R Igangsætningshjælp på stigninger
R HOLD-funktion (/ side 159)
R PARKTRONIC-parkeringsassistent

(/ side 159)
R Bakkamera (/ side 160)
R 360°-kamera (/ side 163)
R ATTENTION ASSIST (/ side 165)
R Færdselstavleassistent (/ side 166)
R Dødvinkelassistent (/ side 167)
R Aktiv Lane Keeping-assistent (/ side 170)

Funktioner - ABS (antiblokeringssystem) )

Overhold de vigtige sikkerhedsoplysninger om
kørselssikkerhedssystemerne.

ABS regulerer bremsetrykket i kritiske situa‐
tioner:

R Ved bremsning, fx ved en fuld opbremsning
eller utilstrækkeligt vejgreb, forhindres det, at
hjulene blokerer.
R Ved bremsning sikres bilens styreevne inden

for det fysisk mulige.
R ABS virker fra og med en hastighed på ca.

5 km/h. På glatte veje regulerer ABS allerede
ved en let opbremsning.

Systembegrænsninger
ABS kan være nedsat eller ikke fungere, hvis der
foreligger en fejl, og den gule advarselslampe
ABS ! i instrumentdisplayet lyser konstant
efter motorstart.

Når ABS griber ind, kan man mærke en pulseren i
bremsepedalen. Den pulserende bremsepedal
kan være et signal om farlige vejbetingelser og
minde dig om at køre ekstra forsigtigt.

Når ABS griber ind: Fortsæt med at træde kraf‐
tigt på bremsepedalen, indtil bremsesituationen
er overstået.
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Fuld opbremsning: Træd med fuld kraft på
bremsepedalen.

Funktionen BAS (bremseassistentsystem)

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
fejl i BAS (bremseassistentsystem)

Bremselængden kan øges i nødbremsesituati‐
oner, hvis der er fejl i BAS.
# Træd på bremsepedalen med fuld kraft i

nødbremsesituationer. ABS forhindrer,
at hjulene blokerer.

BAS hjælper dig i en nødopbremsningssituation
med ekstra bremsekraft.

Når du træder hurtigt på bremsepedalen, aktive‐
res BAS:

R BAS øger automatisk bremsetrykket i brem‐
sen.
R BAS kan reducere bremselængden.
R ABS forhindrer derved en blokering af hju‐

lene.

Når du slipper bremsepedalen, fungerer bremsen
igen som vanligt. BAS deaktiveres.

ASR-funktioner (antispinregulering)

ASR kan hverken mindske risikoen for ulykker
eller sætte fysikkens love ud af kraft, hvis køre‐
måden i forbindelse med igangsætning og accele‐
ration ikke er tilpasset. ASR er kun et hjælpemid‐
del. Tilpas altid din køremåde til de aktuelle vej-
og vejrforhold.

Hvis du slår firehjulstrækket til- eller fra på biler
med firehjulstræk, frakobles ASR under denne til-
eller frakobling.

Biler uden taster på rattet: Hvis der er fejl i
ASR, lyser kontrollampen ÷, når motoren
kører, og motorydelsen kan være nedsat
(/ side 26).

ASR forbedrer traktionsevnen på en vedvarende
måde, det vil sige kraftoverførslen mellem dæk
og vejbane, og dermed også bilens kørselsstabili‐
tet. Hvis de trækkende hjul spinder, bremser ASR
de trækkende hjul enkeltvis samtidig med at
begrænse motorens drejningsmoment. På den
måde hjælper ASR dig betydeligt, når du skal
sætte i gang og accelerere, især når vejbanen er
våd eller glat.

Hvis underlaget ikke har tilstrækkelig traktion,
kan du heller ikke uden videre sætte i gang med
ASR. I den sammenhæng spiller også dækkene
og bilens totalvægt samt vejbanens stigning en
afgørende rolle.

Når ASR foretager et indgreb, blinker advarsels‐
lampen ÷ i instrumentdisplayet.

Funktionerne i ESP® (elektronisk stabilitets‐
program)

& ADVARSEL Fare for at skride ud ved fejl i
ESP®

Hvis der er fejl i ESP®, gennemfører ESP®

ikke nogen køretøjsstabilisering. Desuden er
andre kørselssikkerhedssystemer også deak‐
tiveret.
# Kør forsigtigt videre.
# Få ESP® kontrolleret på et autoriseret

værksted.

& ADVARSEL Fare for at skride ud, når
ESP® er slået fra

Hvis du slår ESP® fra, foretager ESP® ingen
køretøjsstabilisering.
# Slå kun ESP® fra, så længe situatio‐

nerne, som er beskrevet i det følgende,
foreligger.

Anvend ikke bilen på en rulleprøvestand (fx i for‐
bindelse med ydelseskontrol). Hvis det er nød‐
vendigt at kontrollere bilen på en rulleprøvestand,
skal du først henvende dig på et autoriseret værk‐
sted.

Hvis du i biler med firehjulstræk kobler firehjuls‐
trækket til eller fra, afbrydes ESP® under til- eller
frakoblingsforløbet.

Hvis der er fejl i ESP®, eller systemet er afbrudt,
lyser advarselslampen ÷, mens motoren
kører, og motorydelsen kan være reduceret
(/ side 26).

% Anvend kun hjul med den anbefalede dæk‐
størrelse. Ellers virker ESP® ikke korrekt.
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Til- eller frakobling af ESP® (elektronisk stabi‐
litetsprogram)

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Hurtig adgang
5 ESP
% ESP® kan kun slås til eller fra via hurtigvalget,

hvis mindst en anden funktion er tilgængelig i
hurtigvalget. Ellers finder du ESP® i menuen
Kørselshjælp.

# Vælg ESP.
Der vises et spørgsmålsvindue.

# Vælg Slået til eller å Slået fra.

Hvis advarselslampen ESP® OFF å lyser kon‐
stant i kombiinstrumentet, er ESP® slået fra.

Vær opmærksom på oplysningerne om advarsels‐
lamperne og displaymeddelelserne, der kan blive
vist i kombiinstrumentet.

ESP®-sidevindsassistentens funktioner

Hvis ESP® er deaktiveret eller slået fra på grund
af en fejl, fungerer sidevindsassistenten ikke.

Sidevindsassistenten reagerer ikke under føl‐
gende betingelser:

R Bilen udsættes for kraftige rystelser, fx på
grund af vejbump eller huller.
R Bilen mister vejgrebet, fx på sne- og isglatte

veje eller ved akvaplaning.
R Føreren udfører hurtige og store ratbevægel‐

ser.

Så snart kørselssituationen er normaliseret, er
sidevindsassistenten funktionsklar igen.

Sidevindsassistenten registrerer kraftig vindstød
fra siden, som kan forstyrre din bils evne til at
køre ligeud. Alt efter sidevindens retning og
intensitet foretager sidevindsassistenten et ind‐
greb.

Et stabiliserende bremseindgreb hjælper dig med
at holde bilen på vejbanen.

Ved et tydeligt mærkbart indgreb fra sidevindsas‐
sistentens får du vist information herom i kom‐
biinstrumentet.

Sidevindsassistenten er aktiv fra en hastighed på
80 km/h ved ligeud- eller let kurvekørsel.

ESP®-anhængerstabiliseringens funktion

& ADVARSEL Fare for ulykke på dårlige
veje‑ og vejrforhold

Ved dårlige veje‑ og vejrforhold kan anhæn‐
gerstabiliseringen ikke forhindre en slingren
af bil og anhænger. Anhængere med et højt
tyngdepunkt kan vælte, før ESP® registrerer
dette.
# Tilpas din køremåde til de aktuelle vej-‑

og vejrforhold.

ESP®-anhængerstabiliseringen modvirker i god
tid kritiske kørselstilstande og hjælper dig derved
sikkert ved kørsel med anhænger. Anhængersta‐
biliseringen er en del af ESP®.

Hvis sensorsystemet og tolkningslogikken regi‐
strerer, at anhængeren svinger fra side til side,
bremser ESP® anhængerstabiliseringen først mål‐
rettet enkelte af bilens hjul. Dette modvirker pen‐
dulsvingningerne. Hvis svingningerne fortsætter,
bremses bilen, indtil bilen og anhængeren er sta‐
biliseret, og motorydelsen reduceres om nødven‐
digt.

Hvis din bil med anhænger begynder at slingre,
kan du kun stabilisere bil og anhænger ved at
bremse. ESP®-anhængerstabiliseringen hjælper
dig med at stabilisere bilen og anhængeren i
denne situation.

ESP®-anhængerstabiliseringen er aktiv fra en
hastighed på ca. 65 km/h.

Hvis ESP® er slået fra på grund af en fejl, virker
anhængerstabiliseringen ikke.

Funktionen EBD (Electronic Brakeforce Distri‐
bution)

EBD har følgende egenskaber:

R Overvågning og regulering af bremsetrykket
på baghjulene
R Forbedring af kørselsstabiliteten ved

opbremsning, især i kurver

Den aktive bremseassistents funktion

Den aktive bremseassistent består af følgende
funktioner:

R Afstandsadvarselsfunktion
R Autonom bremsefunktion
R Situationstilpasset bremsehjælp
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Den aktive bremseassistent kan hjælpe dig med
at minimere faren for at kollidere med køretøjer
eller fodgængere eller reducere følgerne af en
ulykke.

Hvis den aktive bremseassistent har registreret,
at der er fare for en kollision, advares du optisk
og akustisk.

Hvis du ikke reagerer på optiske eller akustiske
advarsler, kan systemet indlede en autonom
opbremsning i kritiske situationer.

Ved fodgængere og cyklister, der krydser ind
foran: I særligt kritiske situationer kan den aktive
bremseassistent indlede en autonom opbrems‐
ning med det samme. Den optiske og akustiske
advarsel gives i så fald samtidig med opbremsnin‐
gen.

Hvis du selv bremser i en kritisk situation eller
træder på bremsen under den autonome
opbremsning, aktiveres en situationstilpasset
bremsehjælp. Bremsetrykket øges helt op til en
fuld opbremsning om nødvendigt. Den situations‐
tilpassede bremsehjælp aktiveres kun, hvis der
trædes hårdt på bremsen, og ligger ellers inden
for den autonome bremsekæde.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved indskræn‐
ket registreringsfunktion i aktiv bremse‐
assistent

Den aktive bremseassistent kan ikke altid
entydigt registrere objekter og komplekse tra‐
fiksituationer.

Afhængigt af systemet kan der i komplekse
kørselssituationer også komme ubegrundede
indgreb fra bremseassistenten, eller den kan
helt undlade at gribe ind. I sådanne tilfælde,
eller hvis der er fejl i den aktive bremseassi‐

stent, vil bremsesystemet fortsat være til
rådighed med fuld bremsekraftstøtte og BAS.
# Hold altid opmærksomt øje med de tra‐

fikale forhold, og stol ikke kun på den
aktive bremseassistent. Den aktive
bremseassistent er kun et hjælpemid‐
del. Ansvaret for tilstrækkelig sikker‐
hedsafstand, hastighed og rettidig
opbremsning ligger hos føreren af bilen.

# Vær klar til at bremse og eventuelt und‐
vige.

Vær også opmærksom på den aktive bremseassi‐
stents systemgrænser.

De enkelte delfunktioner er tilgængelige i føl‐
gende hastighedsområder:
Afstandsadvarselsfunktion

Afstandsadvarselsfunktionen advarer dig i føl‐
gende situationer:

R Fra en hastighed på ca. 30 km/h, hvis afstan‐
den til det forankørende køretøj i flere sekun‐
der er for lille i forhold til den hastighed, der
køres med

Afstandsadvarselslampen i kombiinstrumen‐
tet · tænder.
R Fra en hastighed på ca. 7 km/h, hvis afstan‐

den til et køretøj eller fodgængere er ved at
være kritisk

Du hører en advarselslyd med intervaller, og
afstandsadvarselslampen i kombiinstrumentet
· tænder.

Brems med det samme, og kør uden om forhin‐
dringen, hvis dette er muligt, uden at der opstår
fare, og de trafikale forhold tillader det.

Afstandsadvarselsfunktionen kan understøtte dig med advarselslyd med intervaller og advar‐
selslampe i følgende situationer:

Forankørende
køretøjer

Stillestående
køretøjer

Krydsende køre‐
tøjer

Krydsende fod‐
gængere/cykli‐
ster

Stående fod‐
gængere

Op til ca.
250 km/h

Op til ca.
200 km/h

Ingen reaktion Op til ca.
60 km/h

Ingen reaktion
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Autonom bremsefunktion
Den autonome bremsefunktion kan gribe ind i følgende situationer fra en hastighed på ca.
7 km/h:

Forankørende
køretøjer

Stillestående
køretøjer

Krydsende køre‐
tøjer

Krydsende fod‐
gængere/cykli‐
ster

Stående fod‐
gængere

Op til ca.
250 km/h

Op til ca.
200 km/h

Ingen reaktion Op til ca.
60 km/h

Ingen reaktion

Situationstilpasset bremsehjælp
Den situationstilpassede bremsehjælp kan gribe ind i følgende situationer fra en hastighed på
ca. 7 km/h:

Forankørende
køretøjer

Stillestående
køretøjer

Krydsende køre‐
tøjer

Krydsende fod‐
gængere/cykli‐
ster

Stående fod‐
gængere

Op til ca.
250 km/h

Op til ca.
80 km/h

Ingen reaktion Op til ca.
60 km/h

Ingen reaktion

Afbrydelse af bremseindgreb fra aktiv brem‐
seassistent

Du kan til enhver tid afslutte et bremseindgreb
fra den aktive bremseassistent ved at

R træde speederpedalen helt ned eller ved
hjælp af kickdown
R slippe bremsepedalen (kun under en situati‐

onstilpasset bremsehjælp)

Hvis en af følgende betingelser er opfyldt, kan
den aktive bremseassistent afslutte bremseind‐
grebet:

R Du styrer uden om en forhindring.
R Der er ikke længere nogen fare for kollision.
R Der registreres ikke længere nogen forhin‐

dring på den strækning, du skal køre.

Systembegrænsninger

Systemet kan i følgende situationer have nedsat
eller ingen funktion:

R Hvis sensorerne forstyrres på grund af sne,
regn, tåge eller kraftig vandtåge.
R Hvis sensorerne er snavsede, duggede,

beskadigede eller tildækkede.
R Hvis sensorerne forstyrres af andre radarkil‐

der, fx ved kraftig radarrefleksion i parke‐
ringshuse.
R Der er registreret og vist et faldende dæktryk

eller et defekt dæk.

R Når du lige har slået tændingen til eller lige er
begyndt at køre, går der nogle sekunder, før
systemets fulde effekt er til rådighed.

I følgende situationer reagerer systemet ikke kor‐
rekt:

R Ved komplekse trafikale forhold, hvor gen‐
stande ikke altid kan registreres entydigt.
R På fodgængere eller køretøjer, der bevæger

sig hurtigt ind i sensorernes registreringsom‐
råde.
R På fodgængere, der er dækket af andre gen‐

stande.
R I kurver med snævre radier.

Indstilling af aktiv bremseassistent

Forudsætninger 
R Tændingen er slået til.

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Kørselshjælp
5 Aktiv bremseassistent

Du kan foretage følgende indstillinger:

R Tidligt
R Middel
R Sent

# Vælg en indstilling.
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Hver gang motoren startes, vælges indstillingen
Middel automatisk.

Frakobling af aktiv bremseassistent

% Det anbefales altid at lade den aktive brem‐
seassistent være slået til.

# Vælg Fra.
Afstandsadvarselsfunktionen og den auto‐
nome bremsefunktion slås fra.

% Når den aktive bremseassistent er slået fra,
vises symbolet æ i multifunktionsdis‐
playets statusområde.

Funktionen adaptivt stoplys

Det adaptive stoplys advarer den efterfølgende
trafik i en nødopbremsningssituation ved hjælp af
følgende signaler:

R Blinkende stoplygter
R Tilkobling af havariblinklyset

Hvis du bremser kraftigt ved en hastighed på
mere end 50 km/h, blinker stoplygterne hurtigt.
På den måde bliver den bagvedkørende trafik
meget tydeligt advaret.

Hvis hastigheden er højere end 70 km/h, når
opbremsningen indledes, aktiveres havariblinksy‐
stemet, så snart bilen er bragt til standsning. Når
der efterfølgende sættes i gang igen, deaktiveres
havariblinksystemet automatisk ved en hastighed
på ca. 10 km/h. Du kan også slå havariblinksy‐
stemet fra med havariblinktasten.

Fartpilot og fartbegrænser

Funktion for fartpilot
Fartpiloten accelererer og bremser bilen automa‐
tisk for at holde en hastighed, der er indstillet for‐
inden.

Den lagrede hastighed slettes ikke, hvis du fx
accelererer for at overhale. Når du fjerner foden
fra speederpedalen efter at have overhalet, regu‐
lerer fartpiloten tilbage til den lagrede hastighed.

Du betjener fartpiloten med de pågældende
taster på rattet. Du kan indstille enhver hastighed
fra 20 km/h.

Fartpiloten kan hverken mindske risikoen ved en
ikke tilpasset køremåde eller sætte de fysiske
grænser ud af kraft. Den kan ikke tage højde for
vej- og vejrforhold eller de trafikale forhold. Fart‐
piloten er kun at betragte som et hjælpemiddel.
Det er dig, der har ansvaret for at holde den rette

sikkerhedsafstand og hastighed, for at bremse op
i tide og for at holde bilen i vognbanen.

Visninger i multifunktionsdisplayet
I multifunktionsdisplayet vises fartpilotens status
og den lagrede hastighed.

Visning i instrumentdisplayet (farveskærm)
1 Fartpiloten er valgt
2 Fastsat hastighed grå: Hastigheden er lagret,

fartpiloten er deaktiveret
3 Fastsat hastighed grøn: Hastigheden er lag‐

ret, fartpiloten er aktiveret

Systembegrænsninger
På stigninger kan det forekomme, at fartpiloten
ikke kan holde hastigheden. Når stigningen afta‐
ger, indstilles den lagrede hastighed igen.

Du skal i tilfælde af lange og stejle strækninger
tidligt skifte til et lavere gear. Vær særligt
opmærksom på dette, hvis køretøjet er læsset.
På denne måde anvender du motorens bremse‐
virkning. Du aflaster således bremsesystemet og
undgår, at bremserne overophedes og slides for
hurtigt.

Benyt ikke fartpiloten i følgende situationer:

R Under trafikale forhold, hvor det ofte er nød‐
vendigt at skifte hastighed, fx på grund af
kraftig trafik eller veje med mange kurver
R På glatte eller smattede veje. De trækkende

hjul kan miste vejgrebet, når der accelereres,
og bilen kan skride ud.
R Ved dårligt udsyn.

Fartbegrænserens funktion
Bil med en tilladt totalvægt op til 3,5 t: Fartbe‐
grænseren begrænser bilens hastighed. For hur‐
tigt at kunne regulere ind til den lagrede hastig‐
hed, bremser fartbegrænseren automatisk.

Bil med en tilladt totalvægt over 3,5 t: Fartbe‐
grænseren begrænser bilens hastighed.
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Du kan begrænse hastigheden på følgende
måder:

R Variabelt: Til hastighedsbegrænsninger, fx i
mindre bymæssig bebyggelse
R Permanent: Til længerevarende hastighedsbe‐

grænsninger, fx til kørsel med vinterdæk

Du betjener den variable fartbegrænser med de
pågældende taster på rattet. Du kan indstille
enhver hastighed fra 20 km/h. Når motoren er
startet, kan du også foretage indstillingen, når
bilen holder stille.

Hvis du overskrider den fastsatte hastighed med
mere end 3 km/h med den variable fartbegræn‐
ser, blinker symbolet È  i instrumentdisplayet.
Meddelelsen Fartbegrænser fastsat hastighed 
overskredet vises. Det holder op med at blinke,
så snart hastigheden igen er under den fastsatte
hastighed.

Fartbegrænseren kan hverken mindske risikoen
ved en ikke tilpasset køremåde eller sætte de
fysiske grænser ud af kraft. Den kan ikke tage
højde for vej- og vejrforhold eller de trafikale for‐
hold. Fartbegrænseren er kun at betragte som et
hjælpemiddel. Det er dig, der har ansvaret for at
holde den rette sikkerhedsafstand og hastighed,
for at bremse op i tide og for at holde bilen i
vognbanen.

Visninger i multifunktionsdisplayet
I multifunktionsdisplayet vises fartbegrænserens
status og den lagrede hastighed.

Visning i instrumentdisplayet (farveskærm)
1 Fartbegrænseren er valgt
2 Fastsat hastighed grå: Hastigheden er lagret,

fartbegrænseren er deaktiveret
3 Fastsat hastighed grøn: Hastigheden er lag‐

ret, fartbegrænseren er aktiveret

Kickdown
Når du træder speederpedalen ned forbi tryk‐
punktet (kickdown), deaktiveres den variable fart‐
begrænser.

Hvis du overskrider den fastsatte hastighed med
mere end 3 km/h med den variable fartbegræn‐
ser, blinker symbolet È  i instrumentdisplayet.
Meddelelsen Fartbegrænser fastsat hastighed 
overskredet vises.

Når kickdown er afsluttet, genaktiveres den vari‐
able fartbegrænser i følgende situationer:

R Hvis kørselshastigheden kommer under den
lagrede hastighed.
R Hvis den lagrede hastighed vælges.
R Hvis du lagrer en ny hastighed.

Betjening af fartpilot eller variabel fartbe‐
grænser

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
den lagrede hastighed

Hvis du vælger den lagrede hastighed, og
denne er lavere end den aktuelle hastighed,
bremser bilen.
# Tag højde for de trafikale forhold, inden

du vælger den lagrede hastighed.

Forudsætninger 

Fartpilot

R Fartpiloten er valgt.
R ESP® er slået til, men den må ikke regulere.
R Du kører med en hastighed på mindst

20 km/h.

Variabel fartbegrænser

R Bilen er startet.
R Den variable fartbegrænser er valgt.

Skift mellem fartpilot og variabel fartbegræn‐
ser
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# Valg af fartpilot: Tryk vippekontakten 1
opad.

# Valg af variabel fartbegrænser: Tryk vippe‐
kontakten 1 nedad.

% Biler med aktiv afstandsassistent DISTRONIC:
Den variable fartbegrænser vælges via en
anden tast (/ side 158).

Aktivering af fartpilot eller variabel fartbe‐
grænser
# Tryk vippekontakten 2 opad (SET+) eller

nedad (SET-).
# Fjern foden fra speederpedalen.

Den aktuelle kørselshastighed lagres og hol‐
des (fartpilot) eller begrænses (variabel fart‐
begrænser) af bilen.

Forøgelse/reduktion af hastighed
# Tryk vippekontakten 2 opad/nedad.

Den lagrede hastighed øges eller sænkes med
1 km/h.

eller
# Tryk vippekontakten 2 opad/nedad, og fast‐

hold den.
Den gemte hastighed øges eller sænkes i trin
på 1 km/h.

eller
# Tryk vippekontakten 2 op/ned forbi tryk‐

punktet.
Den lagrede hastighed øges eller sænkes med
10 km/h.

eller
# Tryk vippekontakten 2 op/ned forbi tryk‐

punktet, og hold den der.
Den lagrede hastighed øges eller sænkes i
trin på 10 km/h.

eller
# Accelerér bilen til den ønskede hastighed.
# Tryk vippekontakten 2 opad (SET+) eller

nedad (SET-).
# Fjern foden fra speederpedalen.

Den aktuelle kørselshastighed lagres og hol‐
des (fartpilot) eller begrænses (variabel fart‐
begrænser) af bilen.

% Biler med manuel gearkasse: Ved meget
lave motoromdrejningstal slår fartpiloten eller
fartbegrænseren fra. Ved tomgang eller deak‐
tiveret koblingspedal i mere end seks sekun‐
der, slår fartpiloten fra.

Valg af den registrerede hastighed
Når færdselstavleassistenten har registreret en
færdselstavle med en tilladt maksimumhastighed,
imens fartpiloten/den variable fartbegrænser er
aktiveret, og denne vises i instrumentdisplayet:
# Tryk vippekontakten 3 opad.

Færdselstavlens fartbegrænsning lagres og
holdes eller begrænses tilsvarende af bilen.

Deaktivering af fartpilot eller variabel fartbe‐
grænser
# Tryk vippekontakten 3 (CNCL) nedad.

Hvis fartpiloten eller den variable fartbegrænser
er deaktiveret,

R gemmes den aktuelt kørte hastighed med vip‐
pekontakten 2 (SET+) eller (SET-), og den
holdes af bilen.
R kaldes den senest lagrede hastighed frem

med vippekontakten 3 (RES), og bilen holder
denne hastighed.

% Når du bremser, slår ESP® fra, eller ESP®

regulerer, deaktiveres fartpiloten. Den vari‐
able fartbegrænser deaktiveres ikke.
Den senest lagrede hastighed slettes, når du
parkerer bilen.

Information om den permanente fartbegræn‐
ser
Hvis bilen ikke skal overskride en bestemt hastig‐
hed i længere tid (fx ved kørsel med vinterdæk),
kan du indstille denne med den permanente fart‐
begrænser.

I multimediesystemet kan du til det formål
begrænse hastigheden til en værdi mellem
120 km/h og 180 km/h (/ side 156).

Lige inden du når den indstillede hastighed, vises
denne i multifunktionsdisplayet. Hvis du bekræf‐
ter meddelelsen med %, vil den ikke blive vist
mere, inden bilen parkeres. Fornyet visning sker
først efter, at bilen er blevet startet igen.

Heller ikke ved kickdown kan den permanente
fartbegrænser deaktiveres, og den kørte hastig‐
hed forbliver under den indstillede hastighed.

Indstilling af hastighedsbegrænsning ved vin‐
terdæk
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Fahrzeug (bil)
5 Begrænsn. vinterdæk
# Vælg en hastighed, eller slå en funktion fra.
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Aktiv afstandsassistent DISTRONIC

Den aktive afstandsassistent DISTRONICs
funktion
Den aktive afstandsassistent DISTRONIC holder
den indstillede hastighed ved fri kørsel. Ved regi‐
strerede, forankørende køretøjer holdes den ind‐
stillede afstand, om nødvendigt helt til bilen hol‐
der stille. Bilen accelereres eller bremses –
afhængigt af afstanden til det forankørende køre‐
tøj og af den indstillede hastighed. Hastighed og
afstand indstilles og gemmes på rattet. Hastig‐
heden kan indstilles i området mellem 20 km/h
og 160 km/h eller mellem 20 km/h og bilens
maksimale hastighed.

Den aktive afstandsassistent DISTRONICs øvrige
egenskaber:

R Alt efter den forvalgte afstand regulerer DIS‐
TRONIC dynamisk (ved kort afstand) eller
brændstofbesparende (ved længere afstand).
R Alt efter bilens registrerede vægt, mindsker

DISTRONIC sin reguleringsdynamik.
R Påbegyndelse af en hurtig acceleration til den

lagrede hastighed sker, når blinklyset slås til
med henblik på et skift til overhalingsbanen.

Den aktive afstandsassistent DISTRONIC er kun
et hjælpemiddel. Ansvaret for sikkerhedsafstand,
hastighed og rettidig bremsning ligger hos føre‐
ren.

Systembegrænsninger

Systemets funktion kan være helt eller delvist
begrænset fx i følgende situationer:

R Radarsensorerne forstyrres ved sne, regn,
tåge, kraftig vandtåge, blænding, direkte sol
eller meget skiftende lysforhold.
R Radarsensorerne kan forstyrres i parkerings‐

huse eller på veje med kraftig hældning eller
kraftig stigning.
R Radarsensorerne er snavsede eller dækket til.
R De trækkende hjul kan miste vejgrebet ved

opbremsning eller acceleration på glatte veje,
og bilen kan skride ud.
R Stående objekter registreres ikke, hvis disse

ikke før blev registreret som kørende.
R I sving kan der forekomme tab af og dårlig

genkendelse af målkøretøjer. Forbundet her‐
med reguleres der ikke i forhold til et målkø‐
retøj, og uønsket acceleration kan fore‐
komme.

Undgå at bruge den aktive afstandsassistent DIS‐
TRONIC i disse situationer.

& ADVARSEL Fare for ulykke, når den
aktive afstandsassistent DISTRONIC
accelererer eller bremser

Den aktive afstandsassistent DISTRONIC kan
accelerere eller bremse fx i følgende situa‐
tioner:

R Ved igangsætning via den aktive afstands‐
assistent DISTRONIC.
R Hvis du kalder den lagrede hastighed

frem, og denne er betydeligt højere eller
lavere end den hastighed, du aktuelt kører
med.
R Når den aktive afstandsassistent DISTRO‐

NIC ikke længere registrerer et forankø‐
rende køretøj eller reagerer på ikke rele‐
vante objekter.

# Vær altid opmærksom på de trafikale
forhold, og vær klar til at bremse.

# Tag højde for de trafikale forhold, inden
du vælger den lagrede hastighed.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved ikke til‐
strækkelig deceleration ved den aktive
afstandsassistent DISTRONIC

Den aktive afstandsassistent DISTRONIC
bremser din bil ned med op til 50 % af den
maksimalt mulige deceleration. Hvis denne
deceleration ikke er tilstrækkelig, advarer den
aktive afstandsassistent DISTRONIC dig
optisk og akustisk.
# Tilpas i disse tilfælde hastigheden, og

hold tilstrækkelig afstand.
# I så fald skal du selv bremse og/eller

undvige.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
indskrænket registrering ved den aktive
afstandsassistent DISTRONIC

Den aktive afstandsassistent DISTRONIC rea‐
gerer ikke eller i begrænset omfang:

R ved forskudt kørsel eller vognbaneskift
R på fodgængere, dyr, tohjulede køretøjer

eller standsede køretøjer samt uventede
forhindringer
R på komplekse trafikale forhold
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R på modkørende køretøjer og tværgående
trafik

I sådanne situationer kan den aktive afstands‐
assistent DISTRONIC ikke advare eller fore‐
tage understøttende indgreb.
# Vær altid opmærksom på de trafikale

forhold, og vær klar til at bremse i for‐
hold til disse.

Den aktive afstandsassistent DISTRONIC registre‐
rer muligvis ikke forankørende smalle køretøjer,
fx motorcykler og biler, der kører forskudt.

Betjening af den aktive afstandsassistent DIS‐
TRONIC

Forudsætninger 
R Bilen er startet.
R Parkeringsbremsen er deaktiveret.
R ESP® er slået til og ikke regulerer.
R Gearkassen er i position h.
R Fører- og passagerdøren er lukket.
R Førersædets sædebrugsregistrering har regi‐

streret, at en person bruger sædet og har
spændt selen.
R Kontrollen af radarsensorsystemet er gen‐

nemført.

Skift mellem fartbegrænser og den aktive
afstandsassistent DISTRONIC

# Tryk på tasten 1.

Aktivering af den aktive afstandsassistent
DISTRONIC eller variabel fartbegrænser
# Aktivering uden lagret hastighed: Tryk vip‐

pekontakten 3 opad (SET+) eller nedad
(SET-).
Den aktuelle kørselshastighed lagres og hol‐
des (den aktive afstandsassistent DISTRONIC)
eller begrænses (variabel fartbegrænser) af
bilen.

eller
# Aktivering med lagret hastighed: Tryk vip‐

pekontakten 4 opad (RES).

% Ved at trykke vippekontakten 4 opad to
gange aktiveres den aktive afstandsassistent
DISTRONIC eller den variable fartbegrænser
med den hastighedsbegrænsning, der vises i
kombiinstrumentet.

Accept af den viste hastighedsbegrænsning
ved aktiveret aktiv afstandsassistent DISTRO‐
NIC eller fartbegrænser
# Tryk vippekontakten 4 opad (RES).

Den viste hastighedsbegrænsning i kombiin‐
strumentet overtages som lagret hastighed.
Bilen tilpasser hastigheden efter det forankø‐
rende køretøj – maksimalt op til den lagrede
hastighed.

Igangsætning af bilen igen med den aktive
afstandsassistent DISTRONIC
# Fjern foden fra bremsepedalen.
# Tryk vippekontakten 4 opad (RES).

eller
# Træd kortvarigt og bestemt på speederpeda‐

len.
Den aktive afstandsassistent DISTRONIC fort‐
sætter med at udføre sine funktioner.

Deaktivering af den aktive afstandsassistent
DISTRONIC

& ADVARSEL Fare for ulykke ved tilkoblet
aktiv afstandsassistent DISTRONIC, når
førersædet forlades

Hvis bilen kun bremses af den aktive
afstandsassistent DISTRONIC, og du forlader
førersædet, kan den sætte sig i bevægelse.
# Slå altid den aktive afstandsassistent

DISTRONIC fra, og sørg for at sikre bilen
mod at sætte sig i bevægelse, inden du
forlader førersædet.

# Tryk vippekontaktene 4 nedad (CNCL).
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# Træd på bremsen.

Øgning eller reduktion af hastighed
# Tryk vippekontakten 3 opad (SET+) eller

nedad (SET-).
Den lagrede hastighed øges eller sænkes med
1 km/h.

eller
# Tryk vippekontakten 3 opad (SET+)/nedad

(SET-), og fasthold den.
Den gemte hastighed øges eller sænkes i trin
på 1 km/h.

eller
# Tryk vippekontakten 3 forbi trykpunktet.

Den lagrede hastighed øges eller sænkes med
10 km/h.

eller
# Tryk vippekontakten 3 forbi trykpunktet, og

fasthold den.
Den lagrede hastighed øges eller sænkes i
trin på 10 km/h.

Øgning eller reduktion af den optimale
afstand til det forankørende køretøj
# Øgning af den optimale afstand: Tryk vippe‐

kontakten 2 nedad ( ).
# Reduktion af den optimale afstand: Tryk

vippekontakten 2 opad ( ).

Oplysninger om igangsætningshjælp på stig‐
ninger

Igangsætningshjælpen på stigninger holder kort‐
varigt bilen ved igangsætning på en stigning
under følgende betingelser:

R Biler med manuel gearkasse: Bilen er sat i
gear.
R Biler med automatgearkasse: Gearkassen

er i position h eller k.
R Parkeringsbremsen er deaktiveret.

Derved får du tid til at flytte foden fra bremse- til
speederpedalen, uden at bilen begynder at rulle
med det samme.

& ADVARSEL Fare for ulykke og fare for
personskade hvis bilen sætter sig i bevæ‐
gelse

Efter kort tid holder igangsætningshjælpen på
stigninger ikke længere bilen, og den kan
sætte sig i bevægelse.
# Flyt derfor hurtigt foden fra bremse‑ til

speederpedalen. Forsøg aldrig at for‐
lade bilen , når den holdes af igangsæt‐
ningshjælpen på stigninger.

HOLD-funktion

HOLD-funktion

Forudsætninger
R Førersædets sædebrugsregistrering har regi‐

streret, at en person bruger sædet og har
spændt selen.

HOLD-funktionen holder bilen, uden at du behø‐
ver træde på bremsepedalen, fx ved igangsæt‐
ning på en stigning. Når du træder på speederpe‐
dalen for at sætte i gang, ophæves bremsevirk‐
ningen, og HOLD-funktionen slås fra.

Systembegrænsninger
R Stigningen må ikke overskride 30 %.

Parkeringsassistent PARKTRONIC

Parkeringsassistenten PARKTRONIC's funk‐
tion
Parkeringsassistenten PARKTRONIC er en elek‐
tronisk parkeringshjælp med ultralyd. Den over‐
våger området omkring bilen med seks sensorer i
den forreste og seks sensorer i den bageste
kofanger. Parkeringsassistenten PARKTRONIC gør
dig optisk og akustisk opmærksom på afstanden
mellem din bil og en forhindring.

Parkeringsassistenten PARKTRONIC er kun at
betragte som et hjælpemiddel. Den kan ikke
erstatte din opmærksomhed i forhold til omgivel‐
serne. Ansvaret for sikker manøvrering og parke‐
ring er altid dit. Sørg for, at der ikke fx er perso‐
ner, dyr eller genstande i manøvreringsområdet,
når du manøvrerer eller kører ind på eller ud fra
en parkeringsplads.

I standardindstillingen høres et intervalsignal fra
en afstand på ca. 0,4 m til forhindringen. Fra en
afstand på ca. 0,3 m høres en konstant advar‐
selslyd. I multimediesystemet kan du indstille
advarselslydene til at advare allerede ved større
afstande på ca. 1 m (/ side 160).
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Visning af parkeringsassistenten PARKTRO‐
NIC i multimediesystemet
Hvis den aktive parkeringsassistent PARKTRON‐
ICs visning ikke er aktiveret i multimediesyste‐
met, og der registreres en forhindring på stræk‐
ningen, viser parkeringsassistenten PARKTRONIC
et pop-up-vindue i multimediesystemet ved
hastigheder op til ca. 10 km/h.

Systemgrænser

Parkeringsassistenten PARKTRONIC tager under
visse omstændigheder ikke højde for følgende
forhindringer:

R Forhindringer under registreringsområdet, fx
personer, dyr eller genstande
R Forhindringer over registreringsområdet, fx

last, der rager ud, overhæng eller læsseram‐
per på lastbiler

Sensorerne skal være fri for snavs, is eller sne‐
sjap. Ellers virker de ikke korrekt. Rengør senso‐
rerne regelmæssigt uden at ridse eller beskadige
dem.

Biler med anhængertræk: Når du har etableret
den elektriske forbindelse mellem din bil og
anhængeren, er parkeringsassistenten PARKTRO‐
NIC deaktiveret for området bag bilen.

Til- eller frakobling af parkeringsassistenten
PARKTRONIC

* BEMÆRK Fare for ulykke på grund af
genstande i nærområdet

Parkeringsassistenten PARKTRONIC registre‐
rer muligvis ikke bestemte genstande i
nærområdet.
# Når du parkerer eller manøvrerer, skal

du være særligt opmærksom på gen‐
stande, der befinder sig under eller over
sensorerne, fx blomsterkasser eller
vognstænger. Bilen eller andre gen‐
stande kan blive beskadiget.

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Hurtig adgang
# Vælg PARKTRONIC slået til.

Funktionen slås til eller fra, alt efter den for‐
rige tilstand.

% Når bilen startes, er parkeringsassistenten
PARKTRONIC automatisk slået til.

Indstilling af advarselslydene i parkeringsas‐
sistenten PARKTRONIC
Multimediesystem:
4 Indstillinger 5 Kørselshjælp
5 Kamera & parkering 5 Indstil advarselslyde

Indstilling af advarselslydenes volumen
# Vælg Lydstyrke for advarselslyde.
# Indstil en værdi.

Indstilling af advarselslydenes tonehøjde
# Vælg Tonehøjde for advarselslyde.

Indstil en værdi.

Fastlæggelse af anvendelsestidspunktet for
advarselslydene
Du kan fastlægge, om advarselslydene fra parke‐
ringsassistenten PARKTRONIC skal begynde alle‐
rede ved en større afstand til forhindringen.
# Vælg Tidlig advarsel hele vejen rundt.
# Slå funktionen til eller fra.

Til- eller frakobling af lydsænkningen
Du kan fastlægge, om lydstyrken for en medie‐
kilde i multimediesystemet skal sænkes under en
akustisk advarsel fra parkeringsassistenten
PARKTRONIC.
# Vælg Lydsænkning under advarselslyde.
# Slå funktionen til eller fra.

Bakkamera

Bakkameraets funktion

Når funktionen er aktiveret i multimediesystemet,
vises bakkameraets billede 1 i multimediesyste‐
met, når der skiftes til bakgear. Dynamiske pejle‐
linjer viser, hvilken vej der skal køres ud fra den
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aktuelle ratdrejning. På den måde kan du orien‐
tere dig ved bakkørsel og undvige forhindringer.

Når nedenstående betingelser er opfyldt, vises
bakkameraets billede 1 også i multimediesyste‐
met:

R Tændingen er slået til.
R Bilen er ikke sat i bakgear.
R De bageste drejedøre åbnes.

På den måde er det muligt at overvåge området
bag bilen.

Når bagdørene er lukkede, kobler bakkameraets
billede fra efter ca. ti sekunder.

Bakkameraet er kun et hjælpemiddel. Det kan
ikke erstatte din opmærksomhed i forhold til
omgivelserne. Ansvaret for sikker manøvrering og
parkering ligger altid hos dig. Sørg for, at der ikke
er fx personer, dyr eller genstande i manøvre‐
ringsområdet, når du manøvrerer eller parkerer.

Bakkameraet kan vise forhindringer forkert, med
et fordrejet perspektiv eller slet ikke vise dem.
Bakkameraet kan ikke vise alle objekter, der
befinder sig meget tæt på eller under den bage‐
ste stødfanger. Systemet advarer dig ikke imod
en kollision, personer eller genstande.

Du kan vælge mellem følgende visninger:

R Normal visning
R Vidvinkelvisning
R Anhængervisning

Området bag bilen vises spejlvendt som i bak‐
spejlet.

Systemgrænser

Bakkameraet virker kun i begrænset omfang eller
virker slet ikke i følgende situationer:

R Det regner kraftigt, sner eller er tåget.
R Lysforholdene er dårlige, fx om natten.
R Området er belyst med fluorescerende lys,

der kan forårsage flimmer i displayet.
R Ved hurtige temperaturskift, fx når du kører

ind i en opvarmet garage ude fra kulden om
vinteren.
R Omgivelsestemperaturerne er meget høje.
R Kameralinsen er dækket til, snavset eller dug‐

get. Vær opmærksom på oplysningerne om
rengøring af bakkameraet (/ side 288).
R Kameraet eller bagenden af bilen er beskadi‐

get. I så fald skal du få kameraet samt deres

position og indstilling kontrolleret på et auto‐
riseret værksted.

Synsfeltet og andre af bakkameraets funktioner
kan være begrænsede på grund af ekstra udstyr
monteret bag på bilen (fx en læssebagsmæk).

% Billedkontrasten kan være begrænset på
grund af solstråler eller andre lyskilder. Udvis
i så fald ekstra opmærksomhed.

% Få displayet repareret eller udskiftet, hvis
anvendeligheden er kraftigt begrænset, fx på
grund af pixelfejl.

% Genstande, der ikke er i jordhøjde, syner
længere væk, end de rent faktisk er. Dertil
hører fx:

R Stødfangeren på et køretøj parkeret bag‐
ved
R En anhængers vognstang
R Et anhængertræks kuglehals
R En lastbils bagparti
R En skrå pæl

Brug udelukkende hjælpelinjerne i kameraets
billede som orienteringshjælp. Kør ikke tæt‐
tere på genstande end hen til den nederste
horisontale hjælpelinje. Ellers kan du beska‐
dige bilen og/eller genstanden.

Biler uden parkeringsassistenten PARKTRO‐
NIC
Følgende kameravisninger kan vælges i multime‐
diesystemet:

Normal visning
1 Gul bane for dæk ved aktuel ratdrejning

(dynamisk)
2 Gul pejlelinje, bilens bredde (passeret areal)

afhængigt af aktuel ratdrejning (dynamisk)
3 Markering i en afstand på ca. 1,0 m (bagdø‐

rene kan stadig åbnes helt.)
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4 Rød pejlelinje med ca. 0,3 m afstand til hæk‐
området

5 Rød pejlelinje med ca. 0,2 m afstand til hæk‐
området, bilens bredde med sidespejle

Vidvinkelvisning

Anhængervisning (hvis anhængertræk mon‐
teret)

1 Gul pejlelinje
2 Rød pejlelinje med ca. 0,3 m afstand til

anhængertrækkets kuglehoved
3 Kuglehoved til anhængertrækket

Biler med parkeringsassistenten PARKTRO‐
NIC
Følgende kameravisninger kan vælges i multime‐
diesystemet:

Normal visning
1 Gul bane for dæk ved aktuel ratdrejning

(dynamisk)
2 Gul pejlelinje, bilens bredde (passeret areal)

afhængigt af aktuel ratdrejning (dynamisk)

3 Markering i en afstand på ca. 1,0 m (bagdø‐
rene kan stadig åbnes helt.)

4 Rød pejlelinje med ca. 0,3 m afstand til hæk‐
området

5 Rød pejlelinje med ca. 0,2 m afstand til hæk‐
området, bilens bredde med sidespejle

6 Orange advarselsindikator fra parkeringsassi‐
stenten PARKTRONIC: Forhindringer på mid‐
dellang afstand (mellem ca. 0,4 m og 0,6 m)

7 Gul advarselsindikator fra parkeringsassisten‐
ten PARKTRONIC: Forhindringer i en afstand
mellem ca. 0,6 m og 1,0 m

% Hvis afstanden til forhindringen er mindre
end ca. 0,4 m, bliver advarselsindikatoren fra
parkeringsassistenten PARKTRONIC rød.

% Hvis hele systemet er defekt, vises advarsels‐
indikatorens inderste segmenter med rød
farve.

Hvis systemet bagi svigter, ændres visningen
af segmenterne som følger:

R Ved bakkørsel vises de bageste segmen‐
ter med rødt.
R Ved fremadkørsel slukkes de bageste

segmenter.

Når parkeringsassistenten PARKTRONIC er
slået fra, slukkes advarselsindikatoren.

Vidvinkelvisning

Anhængervisning (hvis anhængertræk mon‐
teret)

1 Gul pejlelinje
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2 Rød pejlelinje med ca. 0,3 m afstand til
anhængertrækkets kuglehoved

3 Kuglehoved til anhængertrækket

360°-kamera

360°-kameraets funktion
360°-kameraet har fire kameraer. Kameraerne
registrerer området umiddelbart omkring bilen.
Systemet hjælper dig fx ved parkering eller ved
udkørsler med dårligt udsyn.

360°-kameraet er kun et hjælpemiddel. Det kan
ikke erstatte din opmærksomhed i forhold til
omgivelserne. Ansvaret for sikker manøvrering og
parkering ligger altid hos dig. Sørg for, at der ikke
er fx personer, dyr eller genstande i manøvre‐
ringsområdet, når du manøvrerer eller parkerer.

Systemet tolker billeder fra følgende kameraer:

R Bakkamera
R Frontkamera
R To sidekameraer i sidespejlene

360°-kameraets visninger
Du kan vælge mellem forskellige visninger:

Top view

1 Gul bane for dæk ved aktuel ratdrejning
(dynamisk)

2 Gul pejlelinje, bilens bredde (passeret areal)
afhængigt af aktuel ratdrejning (dynamisk)

3 Markering i en afstand på ca. 1,0 m (bagdø‐
rene kan stadig åbnes helt.)

4 Rød pejlelinje med ca. 0,3 m afstand til hæk‐
området

5 Rød pejlelinje med ca. 0,2 m afstand til hæk‐
området, bilens bredde med sidespejle

6 Rød advarselsindikator fra parkeringsassi‐
stenten PARKTRONIC: Forhindringer i en
afstand på ca. 0,4 m eller mindre

Når parkeringsassistenten PARKTRONIC er funkti‐
onsklar, og der ikke registreres objekter, vises
advarselsindikatorens segmenter i gråt.

% Hvis hele systemet er defekt, vises advarsels‐
indikatorens segmenter med rød farve.

Hvis systemet bagi svigter, ændres visningen
af segmenterne som følger:

R Ved bakkørsel vises de bageste segmen‐
ter med rødt.
R Ved fremadkørsel slukkes de bageste

segmenter.

Når parkeringsassistenten PARKTRONIC er
slået fra, slukkes advarselsindikatoren.

Pejlelinjer

% Pejlelinjerne i multimediesystemets display
viser afstandene til din egen bil. Afstandene
gælder kun i relation til vejbanehøjde.
Pejlelinjerne i anhængerfunktion vises på
højde med anhængertrækket.

Anhængervisning (hvis anhængertræk monte‐
ret)

Anhængervisning (hvis anhængertræk mon‐
teret)

1 Gul pejlelinje
2 Rød pejlelinje med ca. 0,3 m afstand til

anhængertrækkets kuglehoved
3 Kuglehoved til anhængertrækket

Spejlkameraernes sidevisning
I denne visning kan bilens flanker ses.
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1 Bane for aktuel ratdrejning
2 Gul advarselsindikator fra parkeringsassisten‐

ten PARKTRONIC: Forhindringer i en afstand
på ca. 1,0 m eller mindre

3 Egen bil ovenfra
4 Markering af hjulpunkterne
5 Pejlelinje for bilens udvendige mål med

udklappede sidespejle

Hvis afstanden til forhindringen bliver mindre,
ændres advarselsindikatorens farve 2.

Systemsvigt
Hvis systemet ikke er i driftsklar tilstand, vises
følgende i multimediesystemet:

Systemgrænser

360°-kameraet virker kun i begrænset omfang
eller virker slet ikke i følgende situationer:

R Fordørene er åbne.
R Sidespejlene klappes ind.
R Det regner kraftigt, sner eller er tåget.
R Lysforholdene er dårlige, fx om natten.
R Området er belyst med fluorescerende lys,

der kan forårsage flimmer i displayet.
R Ved hurtige temperaturskift, fx når du kører

ind i en opvarmet garage ude fra kulden om
vinteren.
R Omgivelsestemperaturerne er meget høje.
R Kameralinsen er dækket til, snavset eller dug‐

get.

R Kameraer eller dele af bilen, hvor kameraet er
monteret, er beskadigede. I så fald skal du få
kameraerne samt deres position og indstilling
kontrolleret på et autoriseret værksted.

I sådanne situationer må du ikke benytte 360°-
kameraet. Ellers risikerer du at skade andre per‐
soner ved parkering eller at støde ind i gen‐
stande.

På biler med højdeindstillelig undervogn eller ved
kraftigt læssede biler kan pejlelinjerne og visnin‐
gen af de udregnede billeder af tekniske årsager
være upræcise, når standardhøjden forlades.

Synsfeltet og andre af kamerasystemets funk‐
tioner kan være nedsat på grund af ekstra udstyr
på bilen (fx en læssebagsmæk).

% Billedkontrasten kan begrænses af solstråler,
der pludseligt falder ind, eller af andre lyskil‐
der, fx når du kører ud af en garage. Udvis i
så fald ekstra opmærksomhed.

% Få displayet repareret eller udskiftet, hvis
anvendeligheden er kraftigt begrænset, fx på
grund af pixelfejl.

Når nedenstående betingelser er opfyldt, vises
360°-kameraets billede automatisk i multimedie‐
systemet:

R Tændingen er slået til.
R De bageste drejedøre åbnes.

På den måde er det muligt at overvåge området
bag bilen.

Når bagdørene er lukkede, kobler bakkameraets
billede fra efter ca. ti sekunder.

Vær opmærksom på oplysningerne om rengøring
af 360°-kameraet (/ side 288).

Valg af visning for 360°-kamera

Forudsætninger 
R I multimediesystemet er funktionen Autom. 

bakkamera aktiveret (/ side 164).

# Sæt bilen i bakgear.
# Vælg den ønskede visning i multimediesyste‐

met.

Til- eller frakobling af bakkameraets automa‐
tiske funktion
Bakkameraet er kun et hjælpemiddel. Det kan
ikke erstatte din opmærksomhed på omgivel‐
serne. Ansvaret for sikker manøvrering og parke‐
ring/udkørsel fra parkering ligger altid hos dig.
Kontrollér altid, at der bl.a. ikke befinder sig per‐
soner, dyr eller genstande på kørselsstræknin‐
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gen. Vær opmærksom på omgivelserne og vær
altid klar til at bremse.

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Kørselshjælp
5 Kamera & parkering
# Slå Autom. bakkamera til eller fra.

Til- eller frakobling af manøvreringshjælpen
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Kørselshjælp
5 Kamera & parkering
# Manøvreringshjælp Slå funktionen til eller fra.

% Når manøvreringshjælpen er slået til, er føl‐
gende funktioner aktive:

R Drive Away Assist (/ side 169)
R Rear Cross Traffic Alert (/ side 169)

ATTENTION ASSIST

ATTENTION ASSIST-funktion
ATTENTION ASSIST kan hjælpe dig, når du skal
køre lange monotone strækninger, fx på motor‐
veje og hovedveje. Hvis ATTENTION ASSIST regi‐
strerer tegn på træthed eller stigende uopmærk‐
somhed hos føreren, foreslår systemet en pause.

ATTENTION ASSIST er kun et hjælpemiddel.
Systemet kan ikke altid registrere træthed eller
tiltagende uopmærksomhed i god tid. Systemet
kan ikke erstatte en udhvilet og opmærksom
fører. Sørg for at holde pauser i god tid og regel‐
mæssigt, når du skal køre langt, så du er rigtig
udhvilet.

Du kan vælge mellem to indstillinger:

R Standard: Systemet har normal følsomhed

R Fintfølende: Systemet har en højere følsom‐
hed. Føreren advares tidligere, og det
opmærksomhedsniveau (attention level), der
er beregnet af systemet, tilpasses tilsvarende.

Hvis der registreres træthed eller tiltagende uop‐
mærksomhed, vises advarslen Attention Assist: 
Hold pause! i instrumentdisplayet. Du kan kvit‐
tere for meddelelsen og holde en pause om nød‐
vendigt. Hvis du ikke holder pause, og ATTEN‐
TION ASSIST registrerer fortsat stigende uop‐
mærksomhed hos dig, advares du igen tidligst
efter 15 minutter.

Instrumentdisplay (farveskærm)

I menuen Kørselshjælp i bilens computer kan du
få vist følgende statusoplysninger om ATTENTION
ASSIST:

R Hvor længe du har kørt siden sidste pause
R Opmærksomhedsniveauet beregnet af ATTEN‐

TION ASSIST:
- Jo mere cirklen er fyldt ud, desto højere er

det beregnede opmærksomhedsniveau.
- Efterhånden som opmærksomheden afta‐

ger, tømmes cirklen i midten udefra og
ind.

Instrumentdisplay (sort/hvid-display)

I menuen Kørselshjælp i bilens computer kan du
få vist følgende statusoplysninger om ATTENTION
ASSIST:

R Hvor længe du har kørt siden sidste pause
R Opmærksomhedsniveauet beregnet af ATTEN‐

TION ASSIST:
- Jo mere bjælken er fyldt ud, desto højere

er det beregnede opmærksomhedsniveau.
- Efterhånden som opmærksomheden afta‐

ger, tømmes bjælken.

Hvis ATTENTION ASSIST ikke kan beregne et
attention level, og der ikke kan gives en advarsel,
vises meddelelsen Attention level.
Hvis der vises en advarsel i instrumentdisplayet,
får du mulighed for at søge på rastepladser via
multimediesystemet. Du kan vælge en rasteplads
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og starte navigation til denne. Denne funktion
kan aktiveres eller deaktiveres i multimediesyste‐
met.

Hvis ATTENTION ASSIST er slået fra, viser assi‐
stentgrafikken i instrumentdisplayet symbolet
é, når motoren kører. ATTENTION ASSIST er
automatisk slået til efter fornyet start af motoren.
Den senest valgte følsomhed forbliver lagret.

Systembegrænsninger
ATTENTION ASSIST er aktiv i hastighedsområdet
mellem 60 km/h og 200 km/h.

I følgende situationer virker ATTENTION ASSIST
kun i begrænset omfang, og en advarsel vises
med forsinkelse eller vises slet ikke:

R Når du har kørt i mindre end ca. 30 minutter.
R Vejbanen er i dårlig stand (store vejbump, hul‐

ler).
R Bilen udsættes for stærk sidevind.
R Du har en sportslig køremåde (høj kurveha‐

stigheder eller kraftige accelerationer).
R Klokkeslættet er indstillet forkert.
R Du befinder dig i aktive kørselssituationer,

hvis der ofte ændres spor og hastighed.

I følgende situationer slettes trætheds- og
opmærksomhedsvurderingen fra ATTENTION
ASSIST, og der startes på ny ved fortsat kørsel:

R Du afbryder motoren.
R Du tager sikkerhedsselen af og åbner førerdø‐

ren (fx i forbindelse med førerskift eller en
pause).

Indstilling af ATTENTION ASSIST
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Kørselshjælp
5 Attention Assist

Indstillingsmuligheder
# Vælg Standard, Fintfølende eller Fra.

Foreslå rasteplads
# Vælg Foreslå rasteplads.
# Slå funktionen til eller fra.

Når ATTENTION ASSIST regstrerer træthed
eller tiltagende uopmærksomhed, foreslås en
rasteplads i nærheden.

# Vælg den foreslåede rasteplads.
Du bliver navigeret til den valgte rasteplads.

Færdselstavleassistent

Færdselstavleassistentens funktion

Færdselstavleassistenten registrerer færdselstav‐
lerne ved hjælp af et multifunktionskamera 1.
Den hjælper dig ved at vise registrerede hastig‐
hedsbegrænsninger og overhalingsforbud i kom‐
biinstrumentet.

Fordi færdselstavleassistenten også anvender
data fra navigationssystemet kan visningen blive
opdateret, uden at der er registreret en færdsels‐
tavle:

R Hvis der skiftes vej, fx ved en motorvejstil-
eller -frakørsel
R Hvis grænsen til en by, som er lagret på det

digitale kort, passeres

Hvis systemet registrerer, at du kører ind på et
vejafsnit modsat den foreskrevne kørselsretning,
udløses en advarsel.

Færdselstavler med en begrænsning i form af en
ekstra tavle (fx i vådt føre) registreres også af
kameraet.

Advarsel ved overskridelse af den tilladte
maksimumhastighed
Systemet kan advare dig, hvis du utilsigtet over‐
skrider den tilladte maksimumhastighed. Med
henblik på dette kan du i multimediesystemet
indstille, hvor meget den tilladte maksimumha‐
stighed må overskrides, før der skal komme en
advarsel. Du kan indstille, om advarslen kun skal
være optisk eller både optisk og akustisk.
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Visning i instrumentdisplayet

Instrumentdisplay (farveskærm)
1 Tilladt hastighed
2 Tilladt hastighed ved begrænsning
3 Ekstra tavle med begrænsning

% Der vises altid kun én af færdselstavlerne 1
eller 2 i instrumentdisplayet, ved behov
med en ekstra tavle 3. Hvis der registreres
to gyldige færdselstavler samtidig, vises der
et plustegn i instrumentdisplayet ved siden af
færdselstavlen som en oplysning om, at
begge færdselstavler vises i navigationssyste‐
met.

Fordi færdselstavleassistenten også anvender
data fra navigationssystemet kan visningen blive
opdateret, uden at der er registreret en færdsels‐
tavle:

R Hvis der skiftes vej, fx ved en motorvejstil-
eller -frakørsel
R Hvis grænsen til en by, som er lagret på det

digitale kort, passeres

Færdselstavleassistenten fås ikke i alle lande.
Hvis den ikke er tilgængelig, ses visningen 1 i
speedometeret.

Systembegrænsninger

Systemets funktion kan være nedsat helt eller
delvist i følgende situationer:

R Systemet forstyrres på grund af dårlig sigtbar‐
hed, fx ved utilstrækkelig belysning af vejba‐

nen, ved kraftigt skiftende skyggeforhold, ved
regn, sne, tåge eller tæt vandtåge.
R Systemet påvirkes på grund af blænding, fx

pga. modkørende trafik, direkte sol eller ved
refleksioner.
R Systemet forstyrres, hvis forruden er snavset i

området ved multifunktionskameraet, eller
hvis kameraet er dugget, beskadiget eller til‐
dækket.
R Færdselstavlerne er svære at registrere, fx på

grund af snavs, tildækning, sne eller util‐
strækkelig belysning.
R Oplysningerne på navigationssystemets digi‐

tale vejkort er enten forkerte eller er ikke
opdaterede
R Systemet forstyrres af flertydig skiltning, fx

ved færdselstavler ifm. vejarbejde eller i
nabovognbaner.

Indstilling af færdselstavleassistenten
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Kørselshjælp
5 Færdselstavleass.

Visning af registrerede færdselstavler i
mediedisplayet
# Vælg Vis i centralt display.
# Slå funktionen til eller fra.

Indstilling af advarslens type
# Vælg Visuel og akustisk, Visuel eller Ingen.

Indstilling af advarselstærskel
Denne værdi fastlægger, fra hvilken hastigheds‐
overskridelse advarslen udløses.
# Vælg Advarselstærskel.
# Indstil en hastighed.

Dødvinkelassistent

Dødvinkelassistent med udstigningsadvarsel
- funktion
Dødvinkelassistenten overvåger området umid‐
delbart ved siden af og sideområderne bag bilen
med to radarsensorer, som peger bagud mod
siderne.

& ADVARSEL Fare for ulykke på trods af
dødvinkelassistenten

Dødvinkelassistenten reagerer hverken på
stillestående genstande eller på køretøjer, der
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nærmer sig med stor hastighedsforskel og
overhaler din bil.

Derfor kan dødvinkelassistenten ikke advare i
sådanne situationer.
# Hold hele tiden øje med de trafikale for‐

hold, og sørg for at holde tilstrækkelig
sikkerhedsafstand i siden.

Dødvinkelassistenten er kun et hjælpemiddel.
Den registrerer muligvis ikke alle køretøjer og kan
ikke erstatte din opmærksomhed. Hold altid til‐
strækkelig sideafstand til andre trafikanter og for‐
hindringer.
Hvis der fra en hastighed på ca. 12 km/h regi‐
streres et køretøj, som umiddelbart derefter
kører ind i overvågningsområdet ved siden af
bilen, lyser advarselslampen i sidespejlet rødt.

% Hvis der er tilkoblet en anhænger, kan denne
skygge for radarsensoren, så der eventuelt
kun kan foretages en begrænset overvågning.
Hold hele tiden øje med trafiksituationen, og
sørg for at holde tilstrækkelig sikkerhedsaf‐
stand i siden.

Hvis der befinder sig et køretøj med kort sikker‐
hedsafstand på siden i overvågningsområdet, og
du slår blinklyset til i den pågældende retning,
hører du en advarselslyd. Den røde advarsels‐
lampe i sidespejlet blinker. Hvis blinklyset heref‐
ter ikke slås fra, markeres alle yderligere registre‐
rede køretøjer kun ved, at den røde advarsels‐
lampe blinker.

Hvis du overhaler et køretøj hurtigt, kommer der
ikke nogen advarsel.

Udstigningsadvarsel
Udstigningsadvarslen er en ekstra funktion til
dødvinkelassistenten og advarer personerne i
bilen om køretøjer, der nærmer sig, når perso‐
nerne forlader bilen.

& ADVARSEL Fare for ulykke på trods af
udstigningsadvarsel

Udstigningsadvarslen reagerer hverken på
stillestående objekter eller på køretøjer, der
nærmer sig med stor hastighedsforskel.

Det betyder, at udstigningsadvarslen ikke kan
advare i sådanne situationer.
# Hold således altid vågent øje med trafik‐

situationen, når dørene åbnes, og sørg
for, at der er tilstrækkelig plads.

% Udstigningsadvarslen sker ikke i forbindelse
med skydedøre og bagdøre.

Oversigt

Et objekt registreres i
overvågningsområdet
bagfra, mens bilen
holder stille.

Visning i sidespejlet

En dør åbnes i den
pågældende side af
bilen, mens bilen hol‐
der stille. Et objekt
med kort sikkerheds‐
afstand registreres i
overvågningsområdet.

Optisk og akustisk
advarsel

% Denne ekstra funktion er kun til rådighed, når
dødvinkelassistenten er slået til – og højst
tre minutter efter frakobling af tændingen.
Når udstigningsadvarslen ikke længere er
aktiv, markeres dette med en blinkesekvens i
sidespejlet.

Udstigningsadvarslen er kun et hjælpemiddel og
kan ikke erstatte passagerernes opmærksomhed.
Ansvaret ligger altid hos passagererne, når de
åbner dørene og forlader bilen.

Systembegrænsninger

Dødvinkelassistenten og udstigningsadvarsels‐
funktionen kan være begrænset i følgende situa‐
tioner:

R Ved beskidte eller tildækkede sensorer
R Ved dårligt udsyn, fx på grund af tåge, kraftig

regn, sne eller vandtåge
R Ved smalle køretøjer i overvågningsområdet,

fx cykler

% Objekter, der er stillestående eller bevæger
sig langsomt, vises ikke.

I forbindelse med autoværn eller lignende bygge‐
mæssige begrænsninger kan der forekomme ube‐
grundede advarsler. Hvis du i længere tid kører
ved siden af lange køretøjer, fx lastbiler, kan
advarslen blive afbrudt.

Når bakgearet er valgt, er dødvinkelassistenten
ikke klar til brug.

Udstigningsadvarslens funktion kan være
begrænset i følgende situationer:

R Hvis køretøjer ved siden af skygger for senso‐
rerne på smalle parkeringspladser
R Hvis der nærmer sig personer
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Til- eller frakobling af dødvinkelassistent
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Kørselshjælp
# Slå Dødvinkelassistent til eller fra.

Drive Away Assist - funktion

% Drive Away Assist findes kun i biler med auto‐
matgearkasse.

Drive Away Assist kan nedsætte følgerne af en
kollision ved igangsætning. Hvis der registreres
en forhindring i kørselsretningen, begrænses bil‐
ens hastighed kortvarigt til ca. 2 km/h. Hvis der
registreres en kritisk situation, vises der et sym‐
bol på kamerabilledet i multimediesystemet.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved indskræn‐
ket registreringsfunktion i Drive Away
Assist

Drive Away Assist registrerer ikke altid objek‐
ter og trafiksituationer entydigt.

I disse tilfælde kan Drive Away Assist

R advare ubegrundet og begrænse bilens
hastighed.
R undlade at advare eller begrænse hastig‐

heden.

# Hold altid opmærksomt øje med de tra‐
fikale forhold, og stol ikke kun på Drive
Away Assist.

# Vær klar til at bremse, og kør uden om
eventuelle forhindringer, hvis trafiksitua‐
tionen tillader dette, og det er muligt at
undvige uden fare.

Drive Away Assist er kun et hjælpemiddel. Den
kan ikke erstatte din opmærksomhed i forhold til
omgivelserne. Ansvaret for sikker manøvrering og
parkering er altid dit. Sørg for, at der ikke
befinder sig fx personer, dyr eller genstande på
den strækning, du skal køre.

I følgende situationer kan der fx opstå kollisions‐
fare:

R Der tages fejl af speeder- og bremsepedalen.
R Der vælges et forkert gear.

Funktionen Drive Away Assist er aktiv, når føl‐
gende forudsætninger er opfyldt:

R Parkeringsassistenten PARKTRONIC er slået
til.

R Hver gang der skiftes gear til k eller h, når
bilen holder stille
R Den registrerede forhindring er mindre end

ca. 1,0 m væk.
R Funktionen manøvreringshjælp er aktiveret i

multimediesystemet.

Systemgrænser
På stigninger og ved kørsel med anhænger er
Drive Away Assist ikke tilgængelig.

Rear Cross Traffic Alert-funktion

Systemet bruger radarsensorerne i kofangeren.
Der er altid området, der grænser op til bilen,
som overvåges. Der sker ikke nogen registrering,
hvis radarsensorerne er dækket af køretøjer eller
andre genstande.

% Læs også oplysningerne om dødvinkelassi‐
stenten (/ side 167).

Biler med dødvinkelassistent: Ved bakkørsel
ud fra en parkeringsplads kan der advares mod
tværgående trafik. Når der registreres et køretøj,
lyser advarselslampen i sidespejlet op den pågæl‐
dende side. Hvis der registreres en kritisk situa‐
tion, høres der desuden en advarselslyd.
Biler med dødvinkelassistent og parkerings‐
assistenten PARKTRONIC: Ved bakkørsel ud fra
en parkeringsplads kan der advares mod tværgå‐
ende trafik. Hvis der registreres en kritisk situa‐
tion, vises et advarselssymbol på kameraskær‐
men i multimediesystemet. Hvis føreren ikke rea‐
gerer på advarslen, kan bilen automatisk blive
bremset. I så fald høres der en advarselslyd.

Funktionen Rear Cross Traffic Alert er aktiv, når
følgende forudsætninger er opfyldt:

R Dødvinkelassistenten er slået til.
R Der er skiftet til bakgear, eller bilen bakker i

skridttempo.
R Funktionen manøvreringshjælp er aktiveret i

multimediesystemet.

Ved kørsel med anhænger er funktionen Rear
Cross Traffic Alert ikke tilgængelig.
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Lane Keeping-assistent og aktiv Lane Kee‐
ping-assistent

Lane Keeping-assistentens funktion

Lane Keeping-assistenten overvåger området
foran bilen med et multifunktionskamera 1. Den
har til formål at beskytte dig mod at komme til at
køre uden for vognbanemarkeringerne med bilen.
Til det formål kan du blive advaret ved hjælp af
mærkbare ratvibrationer og et blinkende status‐
symbol i instrumentdisplayet.

Advarslen sker, når følgende forudsætninger er
opfyldt samtidigt:

R Lane Keeping-assistenten registrerer vognba‐
nemarkeringer.
R Et forhjul kører på vognbanemarkeringerne.

Du kan slå Lane Keeping-assistentens advarsel til
eller fra.

Lane Keeping-assistenten kan hverken mindske
risikoen ved en ikke tilpasset køremåde eller
sætte fysikkens love ud af kraft. Den kan ikke
tage højde for vej- og vejrforhold eller de trafikale
forhold. Lane Keeping-assistenten er kun et hjæl‐
pemiddel, som ikke er beregnet til at holde bilen i
sporet uden førerens medvirken. Det er dig, der
har ansvaret for at holde den rette sikkerhedsaf‐
stand og hastighed, for at bremse op i tide og for
at holde bilen i vognbanen.

Systembegrænsninger

Systemets funktion kan være nedsat helt eller
delvist i følgende situationer:

R Ved dårlig sigtbarhed, fx ved utilstrækkelig
belysning af vejbanen, ved kraftigt skiftende
skyggeforhold, ved regn, sne, tåge eller tæt
vandtåge.

R Hvis den modkørende trafik, direkte sollys
eller refleksioner blænder.
R Hvis forruden er snavset i multifunktionska‐

meraets område, eller kameraet er dugget,
beskadiget eller tildækket.
R Hvis der mangler vognbanemarkeringer, eller

der er flere, ikke entydige markeringer til en
vognbane, fx på strækninger med vejarbejde.
R Hvis vognbanemarkeringerne er slidt af,

mørke eller tildækkede.
R Hvis afstanden til det forankørende køretøj er

for lille, og vognbanemarkeringerne derfor
ikke kan registreres.
R Hvis vognbanemarkeringer ændrer sig hurtigt,

fx når vognbaner drejer af, krydser hinanden
eller sammenflettes.
R Hvis vognbanen er meget smal og har mange

kurver.

Den aktive Lane Keeping-assistents funk‐
tioner

Den aktive Lane Keeping-assistent overvåger
området foran bilen med et multifunktionskamera
1. Den har til formål at beskytte dig mod at
komme til at køre uden for vognbanemarkerin‐
gerne med bilen. Til det formål kan du blive adva‐
ret ved hjælp af mærkbare ratvibrationer og et
blinkende statussymbol i instrumentdisplayet.
Desuden kan du ved hjælp af et sporkorrigerende
bremseindgreb blive ført tilbage i din vognbane.
Du får vist en meddelelse om dette i instrument‐
displayet.

Advarslen sker, når følgende forudsætninger er
opfyldt samtidigt:

R Kørselssystemet registrerer vognbanemarke‐
ringer.
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R Et forhjul kører på vognbanemarkeringerne.

Der foretages et sporkorrigerende bremseind‐
greb, når følgende forudsætninger er opfyldt:

R Den aktive Lane Keeping-assistent registrerer
vognbanemarkeringer på begge sider af bilen.
R Et forhjul kører på en fuldt optrukket vognba‐

nemarkering.

Du får vist en meddelelse om dette i instrument‐
displayet.

Bremseindgrebet er til rådighed i hastighedsom‐
rådet mellem ca. 60 km/h og ca. 160 km/h.

Du kan hverken slå den aktive Lane Keeping-assi‐
stents advarsel fra eller frakoble systemet helt.

Den aktive Lane Keeping-assistent kan hverken
mindske risikoen for en ulykke ved en ikke tilpas‐
set køremåde eller sætte fysikkens love ud af
kraft. Den kan ikke tage højde for vej- og vejrfor‐
hold eller de trafikale forhold. Kørselssystemet er
et hjælpemiddel i forbindelse med situationer,
hvor bilen forlader vognbanen utilsigtet eller
kører hen over vognbanemarkeringerne. Det er
ikke et system, som automatisk holder bilen i
vognbanen. Det er dig, der har ansvaret for at
holde den rette sikkerhedsafstand og hastighed,
for at bremse op i tide og for at holde bilen i
vognbanen.

Når den aktive Lane Keeping-assistent foretager
et sporkorrigerende bremseindgreb, får du vist
billedet 1 i multifunktionsdisplayet.

Systembegrænsninger

I følgende situationer foretager den aktive Lane
Keeping-assistent ikke noget sporkorrigerende
bremseindgreb:

R Du styrer, bremser eller accelererer mærk‐
bart.
R Du slår blinklyset til.
R Et kørselssikkerhedssystem foretager ind‐

greb, fx ESP® eller den aktive bremseassi‐
stent.

R Du kører sportsligt med høj kurvehastighed
eller kraftig acceleration.
R ESP® er slået fra.
R Du kører med anhænger, og den elektriske

forbindelse til anhængeren er etableret kor‐
rekt.
R Der er registreret og vist et faldende dæktryk

eller et defekt dæk.

Systemets funktion kan være nedsat helt eller
delvist i følgende situationer:

R Ved dårlig sigtbarhed, fx ved utilstrækkelig
belysning af vejbanen, ved kraftigt skiftende
skyggeforhold, ved regn, sne, tåge eller tæt
vandtåge.
R Hvis den modkørende trafik, direkte sollys

eller refleksioner blænder.
R Hvis forruden er snavset i multifunktionska‐

meraets område, eller kameraet er dugget,
beskadiget eller tildækket.
R Hvis der mangler vognbanemarkeringer, eller

der er flere, ikke entydige markeringer til en
vognbane, fx på strækninger med vejarbejde.
R Hvis vognbanemarkeringerne er slidt af,

mørke eller tildækkede.
R Hvis afstanden til det forankørende køretøj er

for lille, og vognbanemarkeringerne derfor
ikke kan registreres.
R Hvis vognbanemarkeringer ændrer sig hurtigt,

fx når vognbaner drejer af, krydser hinanden
eller sammenflettes.
R Hvis vognbanen er meget smal og har mange

kurver.

Til-/frakobling af Lane Keeping-assistent eller
aktiv Lane Keeping-assistent
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Kørselshjælp
# Vælg Sporassistent eller Aktiv sporassistent 

slået til.

Til- eller frakobling af advarsel
# Vælg Sporassistent eller Aktiv sporassistent 

slået til.
# Vælg Advarsel.

Arbejdskørsel

Til- og frakobling af kraftudtag

Vær opmærksom på følgende oplysninger:
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R Gearolietemperaturen kan blive for høj i til‐
fælde af en stærk belastning af kraftudtaget,
fx som følge af en høj overføringsbelastning
ved høje udetemperaturer. Sørg i dette til‐
fælde for med regelmæssige mellemrum at
køre kraftudtaget med middel gas i ca. fem til
ti minutter.
R Kraftudtaget må kun slås til, når køretøjet hol‐

der stille, og gearkassen er sat i frigear eller
neutralstilling.
R Sørg for, at motoromdrejningstallet ikke er

højere end 2500 1/min i løbet af driften.
R Ved køretøjer med skiftespærre er den manu‐

elle gearkasse spærret, når kraftudtaget er
slået til.
R Ved køretøjer uden skiftespærre kan du

sætte køretøjet i 1. eller 2. gear og køre, efter
at kraftudtaget er slået til. Skift ikke gear i
løbet af kørslen, når kraftudtaget er slået til.
Sæt derfor i gang i hhv. 1. og 2. gear alt efter
den ønskede hastighed.
R Vær opmærksom på henvisningerne i produ‐

centens instruktionsbog, før du anvender
kraftudtaget i forbindelse med opbygningen.

# Aktivering: Stands køretøjet, og sæt gear‐
kassen i frigear.

# Træd på koblingspedalen.
# Vent i ca. fem sekunder, og tryk så øverst på

kontakten 1, mens motoren kører.
# Fjern foden fra koblingspedalen.

Ved køretøjer med automatisk omdrejnings‐
talsregulering (ADR) øges motoromdrejnings‐
tallet automatisk til et omdrejningstal, der er
forindstillet, eller som du kan indstille, det
faste motoromdrejningstal. Meddelelsen
Regulering af arbejdsomdrejningstal aktiv og

Kraftudtag slået til vises i multifunktionsdis‐
playet.

# Deaktivering: Stands køretøjet, og sæt gear‐
kassen i frigear.

# Træd på koblingspedalen.
# Vent i ca. fem sekunder, og tryk så nederst på

kontakten 2, mens motoren kører.
# Fjern foden fra koblingspedalen.

Arbejdsomdrejningstalsregulering

Arbejdsomdrejningstalsreguleringens funk‐
tion
Efter aktiveringen øger arbejdsomdrejningstalsre‐
guleringen automatisk motoromdrejningstallet til
et omdrejningstal, der er forindstillet, eller som
kan indstilles af dig.

% Efter en koldstart er motorens tomgangsom‐
drejningstal automatisk øget. Arbejdsomdrej‐
ningstallet opnås først efter varmkøringsfa‐
sen, hvis det forindstillede arbejdsomdrej‐
ningstallet er lavere end det øgede tomgangs‐
omdrejningstal.
Arbejdsomdrejningstalsreguleringen kan kun
aktiveres, når køretøjet står stille, og parke‐
ringsbremsen er aktiveret.
Ved køretøjer med automatgearkasse skal
gearvælgeren være sat i position j.

Aktivering/deaktivering af arbejdsomdrej‐
ningstalsregulering

# Aktivering: Tryk på kontakten 1, når motor
kører.
I multifunktionsdisplayet vises meddelelsen
Regulering af arbejdsomdrejningstal aktiv.

# Deaktivering: Tryk på kontakten 2, når
motoren kører.
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I de følgende situationer deaktiveres ADR auto‐
matisk:

R Du deaktiverer parkeringsbremsen.
R Du træder på bremsepedalen.
R Køretøjet bevæger sig.
R Styreenheden opdager en fejl.

Indstilling af arbejdsomdrejningstalsregule‐
ring

# Aktivér kraftudtag (/ side 171) eller ADR.
# Forøgelse: Tryk på kontakten 1.
# Reducering: Tryk på kontakten 2.

Anhængerdrift

Oplysninger om kørsel med anhænger

& ADVARSEL Fare for ulykker‑ og kvæstel‐
ser ved overskridelse af belastningen

Hvis du overskrider den tilladte belastning
ved benyttelse af stigebæreren, kan bærersy‐
stemet løsne sig fra køretøjet og bringe andre
trafikanter i fare.
# Overhold altid den tilladte belastning

ved benyttelse af stigebæreren.

& ADVARSEL Slingren af vogntog som følge
af øget hastighed

Når vogntoget slingrer, kan du miste kontrol‐
len over vogntoget.

Vogntoget kan endda vælte.
# Forsøg aldrig at strække vogntoget ved

at øge hastigheden.
# Sænk hastigheden og styr ikke kontra.

# Brems i nødstilfælde.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
overophedet bremsesystem

Hvis du lader foden hvile på bremsepedalen
under kørslen, kan bremsesystemet overop‐
hede.

Dette medfører, at bremselængden øges, og
bremsesystemet kan endda svigte.
# Brug aldrig bremsepedalen som fod‐

støtte.
# Træd ikke samtidigt på bremse- og

speederpedalen under kørslen.

* BEMÆRK Nedslidning af bremsebelæg‐
ningerne fordi der trædes på bremsepe‐
dalen hele tiden

# Træd ikke på bremsepedalen hele tiden
under kørslen.

# Skift til et lavere gear i god tid for at
udnytte motorens bremsevirkning.

Vær ved en aftagelig anhængerkobling altid
opmærksom på brugsanvisningen fra producen‐
ten af anhængerkoblingen.

Parkér vogntoget på så jævnt et underlag som
muligt, og sørg for, at det ikke kan sætte sig i
bevægelse (/ side 143). Kobl anhængeren for‐
sigtigt på og af.

Sørg for at der ikke står nogen personer mellem
bilen og anhængeren når trækkøretøjet bakker.

Hvis anhængeren ikke hænges korrekt på træk‐
køretøjet, kan anhængeren rive sig løs. Den køre‐
klare påsatte anhænger skal stå vandret bag
trækkøretøjet.

Vær opmærksom på følgende henvisninger til lod‐
ret koblingstryk:

R Udnyt den maksimale lodret koblingstryk så
vidt muligt.
R Over- eller underskrid ikke tilladt lodret kob‐

lingstryk.

Følgende værdier må ikke overskrides:

R tilladt bremset eller ubremset anhængerlast

Den maksimalt tilladte anhængerlast for
anhænger uden bremser er 750 kg.
R tilladt bagakselbelastning på trækkøretøj
R tilladt totalmasse på trækkøretøj
R tilladt totalmasse på anhænger
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R tilladt træktotalmasse
R tilladt højeste hastighed for anhænger

De relevante tilladte værdier, som ikke må over‐
skrides, findes følgende steder:

R i dit køretøjs papirer
R på anhængeranordningens typeskilt
R på anhængerens typeskilt
R på køretøjets typeskilt

Ved afvigende angivelser gælder den laveste
værdi.

Følgende skal sikres inden kørsel:

R På trækkøretøjets bagaksel er dæktrykket
indstillet til maksimal belastning.
R Forlygterne er korrekt indstillet.

Dit køretøj reagerer anderledes med anhænger
end uden anhænger:

R Vogntoget er tungere.
R Vogntoget er indskrænket i accelerations- og

stigeevne.
R Vogntoget har længere bremselængde.
R Vogntoget reagerer kraftigere på sidevind

med kraftige stød.
R Vogntoget kræver fintfølende styring.
R Vogntoget har større vendekreds.

Køreforholdene kan derved forringes.

Ved kørsel med vogntog skal hastigheden altid til‐
passes til de aktuelle vej- og vejrforhold. Vær
opmærksom, når du kører. Hold tilstrækkelig sik‐
kerhedsafstand.

Overhold også den højeste hastighed på
80 km/h eller 100 km/h i lande, hvor højere
hastighed for vogntog er tilladt.

Overhold den lovmæssigt foreskrevne højeste
hastighed for vogntog i det pågældende land.
Inden kørslen skal du se i anhængerens papirer,
hvilken højeste hastighed der er tilladt for anhæn‐
geren.

Anhængeranordningen tilhører de særligt vigtige
køretøjsdele for trafiksikkerheden. Vær opmærk‐
som på henvisninger til betjening, pleje og vedli‐
geholdelse i producentens brugsanvisning.

% Vær opmærksom på, at PARKTRONIC kun er
begrænset eller slet ikke til rådighed ved
anhængerdrift.

% Kuglehovedhøjden ændrer sig med belast‐
ning af køretøjet. Brug i dette tilfælde en
anhænger med højdeindstillelig trækvange.

Kørselsoplysninger
Den tilladte højeste hastighed til vogntog afhæn‐
ger af typen af anhænger. Inden kørslen skal du
se i anhængerens papirer, hvilken højeste hastig‐
hed der er tilladt for anhængeren.

Dit køretøj reagerer anderledes med anhænger
end uden anhænger og bruger mere brændstof.
Ved lange og stejle skråninger skal du i god tid
vælge gear 3, 2 eller 1.

% Det gælder også ved tilkoblet fartpilot eller
limiter.

På den måde kan du udnytte motorens bremse‐
virkning til at holde hastigheden og derved
bremse mindre. Du aflaster således bremsesyste‐
met og undgår, at bremserne overophedes og sli‐
des for hurtigt. Hvis du derudover skal bremse,
skal der ikke trædes vedvarende på bremsepeda‐
len, men i intervaller.

Køretips

Hvis anhængeren svinger, skal man være
opmærksom på følgende punkter:

R Giv aldrig gas.
R Styr ikke kontra.
R Brems i nødstilfælde.

% Du kan reducere svinge- og slingrerisikoen
for anhængeren ved at eftermontere stabili‐
satorer eller anhænger-stabilitetsprogram‐
mer. Du kan få flere oplysninger om dette ved
at henvende dig til et Mercedes-Benz service‐
værksted.
R Hold større afstand end ved kørsel uden

anhænger.
R Undgå brat bremsning. Brems først let hvis

muligt, så anhængeren løber imod. Øg der‐
efter bremsekraften løbende.
R Igangsætningsstigeevnen henfører til havets

overflade. Vær opmærksom på, at kørsel i
bjergområder medfører, at motorydelsen og
således også igangsætningsstigeevnen redu‐
ceres i takt med stigende højder.
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Montering af kuglehals

& ADVARSEL Far for ulykker‑ og kvæstelser
som følge af forkert monteret og sikret
kuglehals

Hvis kuglehalsen ikke er i indgreb, kan den
løsne sig under kørslen og være til fare for
andre trafikanter.
# Lad kuglehalsen gå i indgreb som

beskrevet og sørg for at kuglehalsen er
sikkert monteret.

& ADVARSEL Fare for ulykker som følge af
kuglehals som ikke er i indgreb

Hvis kuglehalsen ikke er i indgreb, kan
anhængeren løsne sig.
# Lad altid kuglehalsen gå i indgreb som

beskrevet og sørg for at kuglehalsen er
sikkert monteret.

# Køretøjet sikres mod at rulle væk med parke‐
ringsbremsen.

# Træk låsefjederen 1 på kuglehalsen 3
opad i pilens retning, tryk den bagud og hold
den trykket ind.

# Sæt kuglehalsen 3 på kuglehalsholderen 2
og drej i pilens retning, til kuglehalsen 3
vender lodret opad.

# Hæng låsefjederen 1 i igen.

% Hvis kuglehalsen er snavset, skal den rengø‐
res inden montering.

Afmonter kuglehalsen

# Køretøjet sikres mod at rulle væk med parke‐
ringsbremsen.

# Træk låsefjederen 1 opad i pilens retning,
og tryk den bagud.

# Hold fast i 3 kuglehalsen.
# Drej kuglehalsen 3 i pilens retning, og træk

den af kuglehalsholderen 2.
# Sæt plastikafdækningen på kuglehalsholderen
2.

# Hvis kuglehalsen er snavset, skal den rengø‐
res.

# Sæt dækkappen på kuglehovedet.
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# Opbevar og beskyt kuglehalsen korrekt.

Til-/frakobling af anhænger

Forudsætninger 
R Kuglehalsen skal være i indgreb i en sikker

låst stilling.

Anhængeren med 7-polet stik kan tilsluttes på
køretøjet via følgende adapter:

R Adapterstik
R Adapterkabel

Tilkobling af anhænger

* BEMÆRK Beskadigelse af bilens batteri
på grund af fuldstændig afladning

Ved opladning af anhængerens batteri via
anhængerens spændingsforsyning kan bilens
batteri blive beskadiget.
# Bilens spændingsforsyning må ikke

anvendes til at oplade anhængerens
batteri.

# Køretøjer med automatgear: Sæt gearstan‐
gen i stilling j.

# Aktiver køretøjets parkeringsbremse.
# Luk alle døre.
# Tag dækkappen af kuglehovedet og opbevar

den sikkert (/ side 75).

% Kuglehovedhøjden ændrer sig med belast‐
ning af køretøjet. Brug i dette tilfælde en
anhænger med højdeindstillelig trækvange.

# Hæng anhængerens sikringstov ind i øskenen
på kuglehalsen.

# Fjern anhængerens rullesikring mod rulning,
f.eks. underlagskile.

# Deaktiver anhængerens parkeringsbremse.
# Stil anhængeren vandret bag køretøjet og til‐

kobl den.

# Åbn stikdåsens dæksel.
# Sæt stikket med næsen 1 ind i stikdåsens

not 3.
# Drej bajonetkoblingen 2 højre om til anslag.
# Lad dækslet gå i indgreb.
# Fastgør kablet med kabelbindere på anhæn‐

geren (kun ved adapterkabel).
# Kabelfrigang til kørsel i sving sikres.
# Tryk kombikontakten opad/nedad og kontrol‐

lér om det tilsvarende blinklys på anhænge‐
ren blinker.

Ved en korrekt tilsluttet anhænger kan der også i
følgende tilfælde vises en display-meddelelse på
multifunktionsdisplayet:

R Der er installeret lysdioder på anhængerens
belysningsanlæg.
R Anhængerbelysningens mindstestrøm (50

mA) underskrides.

% Du kan tilslutte tilbehør til den vedvarende
spændingsforsyning til maks. 240 W.

Frakobling af anhænger

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved frakobling

Din hånd kan komme i klemme mellem bilen
og vognstangen, hvis du frakobler en anhæn‐
ger med medløbsbremse, som støder imod.
# Frakobl ikke anhængeren, hvis den stø‐

der imod.

Frakobl ikke en anhænger med påløbsbremse i
påløben stand, da dit køretøj kan blive beskadiget
som følge af at påløbsbremsen springer tilbage.
# Køretøjer med automatgear: Sæt gearstan‐

gen i stilling j.
# Aktiver køretøjets parkeringsbremse.
# Luk alle døre.
# Aktiver anhængerens parkeringsbremse.
# Anhængeren skal yderligere sikres mod at

rulle væk med en underlagskile eller lignende.
# Adskil den elektriske forbindelse mellem

køretøj og anhænger.
# Frakobl anhængeren.
# Sæt dækkappen på kuglehovedet.
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% Ved køretøjer med aftageligt anhængertræk:
Efter frakobling af traileren afmonteres kugle‐
halsen, og plastikafdækningen sættes på
kuglehalsholderen på køretøjet.
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Oversigt over instrumentdisplay

& ADVARSEL Fare for ulykke ved fejl i
instrumentdisplayet

Hvis instrumentdisplayet er defekt eller har
en fejl, er det ikke muligt at registrere funkti‐
onsbegrænsninger i sikkerhedsrelevante
systemer.

Bilens driftssikkerhed kan være begrænset.
# Kør forsigtigt videre.
# Få bilen kontrolleret med det samme på

et autoriseret værksted.

Hvis dit køretøjs driftssikkerhed er begrænset,
skal køretøjet omgående bringes til standsning,
uden at det udgør en fare for trafiksikkerheden.
Underret et autoriseret værksted.

Instrumentdisplay

Instrumentdisplay med farvedisplay (eksempel)
1 Kilometertæller
2 Multifunktionsdisplay
3 Omdrejningstæller
4 Visning af kølemiddeltemperatur
5 Visning af brændstofniveau samt tankdæk‐

slets position

Kølemiddeltemperaturen må 4 under normal
kørsel ikke vise mere end 120 °C.

Instrumentdisplay med sort/hvid-display (eksem‐
pel)
1 Kilometertæller
2 Visning af kontrollamper
3 Omdrejningstæller
4 Multifunktionsdisplay

* Oplysning Motorskader på grund af for
høje omdrejningstal

Hvis du kører med for høje omdrejningstal,
beskadiger du motoren.
# Undgå at køre i overdrejningsområdet.

Når den røde markering nås i omdrejningstælle‐
ren 3 (overhastighed) afbryderes brændstoftil‐
førslen for at beskytte motoren.

& ADVARSEL Risiko for forbrænding ved
åbning af motorhjelmen

Hvis du åbner motorhjelmen ved en overop‐
hedet motor eller en brand i motorrummet,
kan du komme i kontakt med varme luftarter
eller andre drivmidler, der trænger ud.
# Lad den overophedede motor køle af,

før du åbner motorhjelmen.
# Ved brand i motorrummet skal du holde

motorhjelmen lukket og kontakte brand‐
væsenet.
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Oversigt over taster på rattet

1 % Tilbagetast til venstre (bilens computer)
2 Touch control til venstre (bilens computer)
3 Tastgruppe til fartpilot eller aktiv afstandsas‐

sistent DISTRONIC
4 Tastgruppe:
£ Stemmestyring
f Vis favoritter (multimediesystem)
VOL: Skru op/ned eller sluk for lyden med
drejeknap 8
6 Starte/besvare opkald
~ Afvise/afslutte opkald

5 ò Hovedmenutast (multimediesystem)
6 Touch control til højre (multimediesystem)
7 % Tilbagetast til højre (multimediesystem)

1 % Tilbagetast til venstre (bilens computer)
2 Touch control til venstre (bilens computer)
3 Hovedmenutast (bilens computer)
4 Tastgruppe til fartpilot eller aktiv afstandsas‐

sistent DISTRONIC
5 Tastgruppe:
£ Stemmestyring
f Vis favoritter (multimediesystem)
VOL: Skru op/ned eller sluk for lyden med
drejeknap 8
6 Starte/besvare opkald
~ Afvise/afslutte opkald

6 ò Hovedmenutast (multimediesystem)

7 Touch control til højre (multimediesystem)
8 % Tilbagetast til højre (multimediesystem)

Betjening af bilens computer

& ADVARSEL Risiko for distraktion på
grund af informationssystemer og kom‐
munikationsudstyr

Hvis du under kørslen betjener informations‐
systemer og kommunikationsudstyr, der er
integreret i bilen, kan din opmærksomhed
afledes fra det, der sker i trafikken. Desuden
risikerer du at miste kontrollen over bilen.
# Dette udstyr må kun betjenes, når de

trafikale forhold tillader det.
# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen

standses under hensyntagen til trafik‐
ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gæl‐
der i det land, du aktuelt opholder dig i, når du
bruger bilens computer.

Betjening af bilens computer (Køretøjer med
ratknapper)

% Meddelelserne fra bilens computer vises på
multifunktionsdisplayet (/ side 180).

Når funktionen er aktiveret, giver forskellige lyd‐
signaler dig en tilbagemelding, når du betjener
bilens computer. Der lyder blandt andet et lydsig‐
nal, når en liste afsluttes, eller når du scroller
igennem en liste.

Bilens computer betjenes via Touch-Control til
venstre 2 og Tilbage-tast til venstre 1.
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Bilens computer betjenes via følgende taster:

R Tilbage-tast til venstre 1
R Touch-Control til venstre 2
R Hovedmenutasten til venstre 3

Følgende menuer er tilgængelige:

R Service
R Kørselshjælp
R Rejse
R Navigation
R Radio
R Medier
R Telefon
R Indstillinger

# Hent hovedmenu: tryk flere gange på Til‐
bage-tasten til venstre 1 eller tryk en gang
og hold den inde.

% Køretøjer uden aktiv afstands-assistent 
DISTRONIC: Med tasten ò kan du hente
hovedmenuen til bilens computer.

# Bladre i menulisten: Foretag en strygebevæ‐
gelse til venstre eller højre på Touch-Control
til venstre 2.

# Hent en menu eller bekræft et valg: Tryk
på Touch-Control til venstre 2.

# Bladre gennem visninger eller lister i 
menuen: Foretag en strygebevægelse opad
eller nedad på Touch-Control til venstre 2.

# Hent en undermenu eller bekræft et valg: 
Tryk på Touch-Control til venstre 2.

# Forlad en undermenu: Tryk på Tilbage-
tasten til venstre 1.

Hvis du befinder dig i en undermenu og trykker
på Tilbage-tasten til venstre 1 i længere tid,
vises hovedmenuen.

Oversigt over visninger i multifunktionsdis‐
play

Instrumentdisplay med farvedisplay
1 Udetemperatur
2 Gearposition
3 Klokkeslæt
4 Visningsfelt

Instrumentendisplay med sort/hvid-display
1 Udetemperatur
2 Visningsfelt
3 Klokkeslæt
4 Gearposition

Andre visninger i multifunktionsdisplay:

Z Anbefalet gear

é Parkeringsassistent PARKTRONIC fra‐
koblet

¯ Fartpilot (/ side 154)

ç Aktiv afstandsassistent DISTRONIC
(/ side 157)

È Fartbegrænser (/ side 154)

DSR (/ side 131)

è ECO start-stop-funktion (/ side 121)
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ë HOLD-funktion (/ side 159)

_ Adaptiv fjernlys-assistent (/ side 86)

ð Den maksimalt tilladte hastighed er
overskredet (kun for nogle lande)

é ATTENTION ASSIST frakoblet

1 Mindst en dør er ikke korrekt lukket.

è Bagrudevisker tændt (/ side 95)

+ LOW RANGE aktiv (/ side 130)

Retarder (se særskilt betjeningsvejled‐
ning)

SOS 
NOT 
READY

Nødopkaldssystemet er ikke aktivt

Aktiv Lane Keeping-assistent frakoblet
(/ side 170)

æ Aktiv bremseassistent frakoblet
(/ side 151)

Dødvinkelassistent frakoblet
(/ side 167)

Køretøjer med færdselstavleassistent: Gen‐
kendte anvisninger og færdselstavler
(/ side 166).

Indstilling af instrumentbelysning

# Lysreguleringen 1 skrues op eller ned.
Belysningen i instrumentdisplayet og betje‐
ningselementerne i kabinen indstilles.

% Ved biler uden lysregulering 1 kan instru‐
mentbelysningen indstilles i bilens computer
(/ side 185).

Menuer og undermenuer

Fremkald funktioner i menuen service

Bilens computer:
4 Service
# Vælg og bekræft den ønskede funktion.

Følgende funktioner er tilgængelige i menuen ser‐
vice:

R Meddelelser: meddelelseshukommelse
(/ side 360)
R AdBlue: AdBlue® vis aktionsradius og

niveau(/ side 139)
R Dæk:

- Kontrol af dæktryk med dæktrykskontrol‐
len (/ side 328)

- Genstart af dæktrykskontrol
(/ side 329)

R ASSYST PLUS: Visning af servicetidspunkt
(/ side 279)
R Motoroliestand: Måling af motoroliestand
R Info forbrug: Start af regenerering

(/ side 123)
R Langtidsforbrug

Hent assistent-grafik

Bilens computer:
4 Kørselshjælp
# Vælg den ønskede funktion, og bekræft.

Følgende visninger er tilgængelige i assistent-gra‐
fikkens menu:

R Assistent-grafik
R Advarselsniveau (/ side 165)

# Skift mellem visningerne, og bekræft de rele‐
vante visninger.

Instrumentdisplay og bilcomputer 181



Instrumentdisplay med farvedisplay

Følgende statusvisninger er tilgængelige i assi‐
stent-grafikken:

Ré: ATTENTION ASSIST frakoblet
R Visning af aktive afstandsassistent DISTRO‐

NIC (/ side 157)

Instrumentendisplay med sort/hvid-display

Følgende statusvisninger er tilgængelige i assi‐
stent-grafikken:

R Stiplede vognbaneafmærkninger: Lane Kee‐
ping-assistent slået fra
R Tyndt optegnede vognbaneafmærkninger:

Lane Keeping-assistent slået til, ikke klar til at
advare
R Tykt optegnede vognbaneafmærkninger; Lane

Keeping-assistent klar til at advare

Hent visninger i rejsemenuen

Bilens computer:
4 Rejse
# Vælg den ønskede visning, og bekræft.

Følgende visninger er tilgængelige i rejsemenuen:

R Standardvisning

R Aktionsradius og aktuelt brændstofforbrug

For bestemte motorversionen vises også en
regenereringstid. Hvis der kun er en ringe
mængde brændstof tilbage i tanken, så vises
en optankende bil i stedet for den anslåede
rækkevidde.
R ECO-display (/ side 122)
R Rejseberegner:

- Fra start
- Fra reset
R Digital kilometertæller

Instrumentdisplay med farvedisplay
Standardvisning (eksempel)

1 Dagsstrækning
2 Samlet kørestrækning

Instrumentendisplay med sort/hvid-display
Standardvisning (eksempel)

1 Dagsstrækning
2 Samlet kørestrækning
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Instrumentdisplay med farvedisplay
Rejseberegner (eksempel)

1 Tilbagelagt strækning (fra start/fra reset)
2 Køretid (fra start/fra reset)
3 Gennemsnitshastighed (fra start/fra reset)
4 Gennemsnitligt brændstofforbrug (fra

start/fra reset)

Visning i instrumentdisplay med sort/hvid skærm
Rejseberegner (eksempel)

1 Tilbagelagt strækning (fra start/fra reset)
2 Køretid (fra start/fra reset)
3 Gennemsnitshastighed (fra start/fra reset)
4 Gennemsnitligt brændstofforbrug (fra

start/fra reset)

Nulstil værdierne i rejsemenuen i bilens com‐
puter

Bilens computer:
4 Rejse
% Teksten i den viste hovedmenu kan variere.

Følg derfor menuoversigten for instrument‐
displayet (/ side 179).

Følgende funktionsværdier kan nulstilles:

R Triptæller:
- Nulstil triptæller?
R Rejseberegner:

- Fra start
- Fra reset
R ECO-display

# Vælg funktionen, som ønskes nulstillet, og
bekræft valget.

# Bekræft spørgsmålet Nulstil værdier? med Ja.

Hent navigationsanvisninger i bilens compu‐
ter

Bilens computer:
4 Navigation

Ingen kørselsmanøvre anmeldt (eksempel)
1 Afstand til næste mål
2 Anslået ankomsttidspunkt
3 Afstand til næste mål kørselsmanøvre
4 Vejen, der aktuelt køres på

Kørselsmanøvre anmeldt (eksempel)
1 Vejen, som kørselsmanøvren fører ind på
1 Kørselsmanøvrens målretning
2 Afstand til kørselsmanøvre
3 Kørselsmanøvresymbol
4 Anbefalet kørebane og tilkommende køre‐

bane under kørselsmanøvren (hvid)
5 Mulig kørebane
6 Ikke anbefalet kørebane (mørkegrå)

Mulige andre visninger tilgængelige i menuen
Navigation:

R Kørselsretning: Kørselsretningen og den vej,
der aktuelt køres på, vises.
R Ny rute... eller Beregner rute...: En rute er

under beregning.
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R Vej ikke registreret: Vejen er ukendt, f.eks.
ved nybyggede veje.
R Ingen rute: Ruten til det valgte mål kan ikke

beregnes.
R Intet kort: Kortet for den aktuelle position er

ikke til rådighed.
R Målområdet nået: Du har nået målområdet.
R O: Du har nået målet eller en mellemdesti‐

nation.

# Forlad menuen, eller vælg et mål og bekræft.
Hvis en destination er blevet indtastet og
bekræftet, så starter navigationen.

# Hvis destinationsstyringen var aktiv forinden,
så skal man bekræfte, om den aktuelle desti‐
nationsstyring skal afsluttes.

# Bekræft spørgsmålet.
Destinationsstyringen starter.

Vælg radiokanal

Bilens computer:
4 Rejse

1 Frekvensområde
2 Kanal
3 Titlens navn
4 Artistens navn

Følgende visninger er tilgængelige:

R Frekvensområde
R Stationsliste

# Vælg radiokanalens frekvensområde eller en
radiokanal i kanallisten.

# Bekræft valget.

Hvis du vælger en kanal i kanallageret, vises
lagerpladsen ved siden af kanalnavnet. Hvis du
vælger en lagret kanal i frekvensområdet, vises
en stjerne ved siden af kanalnavnet.

Betjen medievisning med bilens computer

Bilens computer:
4 Medier

1 Mediekilde
2 Aktuel titel og titelnummer
3 Artistens navn
4 Albummets navn

Følgende visninger er tilgængelige i menuen
Medier:

R Mediekildes valgliste
R Aktuel gengivelse

# Vælg og bekræft mediekilde.
# Vælg og bekræft den ønskede gengivelse.

% Vælg på denne måde kanal ved mediekilde
TV.

Vælg telefonnummer med bilens computer

& ADVARSEL Risiko for distraktion på
grund af informationssystemer og kom‐
munikationsudstyr

Hvis du under kørslen betjener informations‐
systemer og kommunikationsudstyr, der er
integreret i bilen, kan din opmærksomhed
afledes fra det, der sker i trafikken. Desuden
risikerer du at miste kontrollen over bilen.
# Dette udstyr må kun betjenes, når de

trafikale forhold tillader det.
# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen

standses under hensyntagen til trafik‐
ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gæl‐
der i det land, du aktuelt opholder dig i, når du
bruger telefonen.
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Forudsætninger 
R Mobiltelefonen er forbundet med multimedie‐

systemet.

Bilens computer:
4 Telefon

Vælg en af følgende muligheder:

R Sidste opkald
R Telefonbog
R Opkaldsstatus

Køretøjer med MBUX-multimediesystem: I
menuen Telefon vises de seneste telefonforbin‐
delser (valgte, modtagne og ubesvarede opkald).
# Vælg e telefonnummer, og bekræft.

Hvis der kun er gemt et telefonnummer 
for posten: Telefonnummeret vælges.

# Hvis der er gemt flere telefonnumre for 
posten: Vælg telefonnummer, og bekræft.
Telefonnummeret vælges.

I stedet for det valgte telefonnummer kan føl‐
gende meddelelser blive vist:

R Vent: Applikationen starter. Hvis der ikke
oprettes Bluetooth-forbindelse® til mobiltele‐
fonen, viser multimediesystemet menuen for
godkendelse og tilslutning af en mobiltele‐
fon(/ side 247).
R Opdaterer data: Opkaldslisten opdateres.
R Importerer kontakter: Kontakterne i mobilte‐

lefonen eller fra et lagermedium importeres.

Besvarelse/afvisning af opkald
Hvis du modtager et opkald, viser displayet med‐
delelsen Indgående opkald.
# Med 6 kan du modtage opkaldet, eller

afvise det med ~.

Du kan også modtage eller afvise ophalder med
tasten 6 eller ~.

Fremkaldelse af indstillinger i bilens compu‐
ter

Bilens computer:
4 Indstillinger

Følgende indstillinger kan indlæses gennem ind‐
stillingsmenuen:

R Lys
- Indstilling af lys i instrumenter
R Bil

- Regensensor (Regnsensor) tænd og sluk

R Varme indstilling
R Anzeige und Bedienung

- Permanent Anzeige AdBlue Level tænd og
sluk

# Vælg en post, og bekræft valget.
# Udfør de ønskede ændringer.
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Oplysninger om driftssikkerhed

& ADVARSEL Risiko for distraktion på
grund af informationssystemer og kom‐
munikationsudstyr

Hvis du under kørslen betjener informations‐
systemer og kommunikationsudstyr, der er
integreret i bilen, kan din opmærksomhed
afledes fra det, der sker i trafikken. Desuden
risikerer du at miste kontrollen over bilen.
# Dette udstyr må kun betjenes, når de

trafikale forhold tillader det.
# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen

standses under hensyntagen til trafik‐
ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

& ADVARSEL Fare for uopmærksomhed på
grund af betjening af mobilt kommunika‐
tionsudstyr under kørslen

Hvis du under kørslen betjener mobilt kom‐
munikationsudstyr, kan din opmærksomhed
blive afledt fra det, der sker i trafikken. Des‐
uden risikerer du at miste kontrollen over
bilen.
# Betjen kun dette udstyr, når bilen holder

stille.

Af hensyn til din egen sikkerhed er det meget vig‐
tigt, at du er opmærksom på nedenstående punk‐
ter, når du betjener mobilt kommunikationsudstyr
og især dit stemmestyringssystem:
R Overhold de gældende lovbestemmelser i det

land, du aktuelt befinder dig i.
R Du må kun betjene mobilt kommunikations‐

udstyr og dit stemmestyringssystem under
kørslen, hvis trafiksituationen tillader det.
Ellers risikerer du, at din opmærksomhed
afledes fra trafikken, hvorved du kan forår‐
sage en ulykke og skade dig selv og andre.
R Hvis du anvender stemmestyringssystemet i

en nødsituation, kan din stemme ændre sig
og din telefonsamtale, fx til et nødopkald, der‐
med blive forsinket.
R Gør dig fortrolig med stemmestyringssyste‐

mets funktioner, inden du skal køre.

Betjening

Oversigt over betjening på multifunktionsrat‐
tet

LINGUATRONIC er klar til brug ca. et halvt minut,
efter at tændingen er slået til.

1 Tryk vippekontakten opad: £ Start stem‐
mebetjeningsdialog

2 Tryk på drejekontakten: 8 Slå lyden
til/fra (afslut stemmebetjeningsdialog)
Drej drejekontakten op/ned: Lydstyrke
op/ned

3 Tryk vippekontakten nedad: ~ Afvise/
afslutte opkald (afslut stemmebetjeningsdia‐
log)

Dialog med LINGUATRONIC

Til dialog med LINGUATRONIC kan hele sætninger
med daglig tale bruges som stemmekommand‐
oer, såsom "Show me the list of latest calls" ("Vis
mig listen over de sidste opkald") eller "How hot
is it outside?" ("Hvor varmt er det udenfor?"). Det
er heller ikke nødvendigt først at skifte til den til‐
svarende funktion som "Telefon" eller "Bilfunk‐
tion".
# Aktivering eller fortsættelse af dialog ved 

hjælp af nøgleord: Sig "Hi Mercedes" (hej
Mercedes) for at aktivere LINGUATRONIC.
Taleaktivering skal være aktiveret i multime‐
diesystemet (/ side 188). Det er ikke nød‐
vendigt at trykke vippekontakten £ på
multifunktionsrattet opad.
Stemmeaktiveringen kan også kombineres
direkte med en stemmekommando, fx "Hi
Mercedes, how fast can I drive here?" (hej
Mercedes, hvor hurtigt må jeg køre her?).
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eller
# Tryk vippekontakten £ på multifunktions‐

rattet opad.
Efter et lydsignal kan der udtales en stemme‐
kommando.

# Korrigering af kommando: Udtal stemme‐
kommandoen "Correction" (korrigér).

# Valg af post i liste med valgmuligheder:
Udtal linjenummeret eller indholdet.

# Bladring i liste med valgmuligheder: Udtal
stemmekommandoerne "Next page (næste 
side)" eller "Previous page (forrige side").

# Dialog på pause: Udtal stemmekomman‐
doen "Pause".
Dialogen kan fortsættes ved at udtale stem‐
mekommandoen "Hi Mercedes" (hej
Mercedes) eller trykke vippekontakten £
på multifunktionsrattet opad.

# Spring til foregående dialog: Udtal stemme‐
kommandoen "Back" (tilbage).

# Spring tilbage til øverste dialogniveau:
Udtal stemmekommandoen "Home" (hjem).

# Afbrydelse af dialog: Udtal stemmekom‐
mandoen "Close" (luk), eller tryk på tasten
8 eller ~ på multifunktionsrattet.

# Tale under en instruktionsstemme: Begynd
at tale midt i en stemmedialog, mens syste‐
met stadig svarer.
Instruktionsstemmerne afkortes, og destina‐
tionen nås hurtigere.

Dette kræver, at den pågældende valgmulig‐
hed er aktiveret i multimediesystemet.

Funktioner, der kan betjenes

Med stemmestyringssystemet LINGUATRONIC
kan du alt efter udstyr betjene følgende funk‐
tioner:

R Telefon
R Sms
R Navigation
R Adressebog
R Radio
R Medier
R Funktioner i bilen
R Vejr

Du har kun fuld adgang til funktionerne, når du
aktiverer online-stemmebetjening (/ side 188).

Oversigt over typer af stemmekommandoer

Der skelnes mellem følgende stemmekommando‐
typer:

R Universelle stemmekommandoer kan udta‐
les til enhver tid og uafhængigt af den aktu‐
elle applikation, fx stemmekommandoerne
"Nagivate to" (navigér til), "Call" (ring til) eller
"Text message to" (sms til).
R Applikationsspecifikke stemmekommand‐

oer er kun til rådighed i forbindelse med den
aktive applikation.

Ud over den aktive applikation i displayet vises
eksempelvis universelle stemmekommandoer og
de tilhørende applikationsspecifikke stemmekom‐
mandoer på en teleprompter. Der kan scrolles i
listerne, eller de kan betjenes via stemmestyring.

Funktioner til indtastning af tal

R Du kan bruge tallene zero (nul) til nine (ni).
R Telefonnumrene kan angives tal for tal.

Oplysninger om det indstillede sprog

Du kan ændre sproget for LINGUATRONIC ved at
ændre systemsproget. Hvis LINGUATRONIC ikke
understøtter det indstillede systemsprog, vælges
engelsk.

Følgende sprog er tilgængelige i forbindelse med
LINGUATRONIC:

R Tysk
R Engelsk
R Fransk
R Italiensk
R Hollandsk
R Polsk
R Portugisisk
R Russisk
R Svensk
R Spansk
R Tjekkisk
R Tyrkisk
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Indstilling af LINGUATRONIC (multimediesy‐
stem)

Forudsætninger 

For online-stemmebetjening:

R Bilen er tilknyttet din Mercedes PRO-bruger‐
konto (/ side 200).
R Der er internetforbindelse (/ side 257).

For aktivering af kontakter til online-brug:

R Online-stemmestyringen er aktiveret.

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 LINGUATRONIC

Til-/frakobling af LINGUATRONIC's stemme‐
aktivering
# Vælg Stemmeaktivering „Hey Mercedes“.

Funktionen slås til eller fra, alt efter hvordan
indstillingen var tidligere.

Når funktionen er aktiv, kan dialogen aktive‐
res med stemmekommandoen "Hey
Mercedes".

Aktivering af stemmeafbrydelse
# Vælg Indtaling under oplæsning.

Når funktionen er aktiv, kan der indtales en
kommando, mens systemet udtaler en
instruktion.

Til-/frakobling af online-stemmestyring
# Slå Online-stemmebetjening til.

% Online-stemmestyringen er slået til fra fabrik‐
ken.

# Vælg Online-stemmebetjening-abo.
Du bliver sendt videre til Mercedes PRO Por‐
tal.

# Aktivér online-stemmebetjeningen i Mercedes
PRO Portal.

Aktivering af kontakter til online-anvendelse
# Vælg Kontakter til onlinebrug.

Når denne funktion er aktiv, kan kontakter
bedre og nemmere findes ved hjælp af stem‐
mestyringen. Desuden bliver kvaliteten af
systemets udtale af kontaktnavnene bedre.

Effektiv brug af LINGUATRONIC

Hjælpefunktioner

Du får oplysninger om og hjælp til:

R Optimal betjening: Udtal stemmekomman‐
doen "Voice control tutorial" (introduktion af 
stemmebetjening), eller hent den digitale
instruktionsbog frem med fx "Show me the 
user manual for LINGUATRONIC" (vis mig 
betjeningsvejledningen til LINGUATRONIC).
Når bilen holder stille, har du adgang til den
digitale instruktionsbog i fuldt omfang.
R Aktuel applikation: Tryk vippekontakten
£ på multifunktionsrattet opad, og udtal
stemmekommandoen "Help" (hjælp). Du mod‐
tager forslag og informationer om betjening af
LINGUATRONIC for den aktuelle applikation.
R Dialogens videre forløb: Udtal stemmekom‐

mandoen "Help" (hjælp) under en stemmedia‐
log. Du modtager informationer tilpasset det
enkelte dialogtrin.
R Bestemt funktion: Udtal stemmekomman‐

doen for den ønskede funktion, fx med "Hi
Mercedes, I would like to have help with the
radio" (hej Mercedes, jeg har brug for hjælp
til radioen) eller efter at have trykket vippe‐
kontakten £ på multifunktionsrattet opad
fx stemmekommandoen "Help for phone" 
(hjælp til telefon).

Oplysninger om forbedret stemmekvalitet

LINGUATRONIC forstår dig ikke:

R Aktivér onlinetjenester. Det forbedrer regi‐
streringen.
R Betjen kun LINGUATRONIC fra førersædet.
R Udtal stemmekommandoerne sammenhæn‐

gende og tydeligt, men uden at overdrive.
R Undgå forstyrrende støj, fx på grund af sam‐

taler i den bageste del af kabinen, når du
udtaler stemmekommandoerne.
R Udtal kommandoerne med samme betoning

hver gang.
R For telefon- eller adressebogsposter:

- Opret kun korrekt strukturerede adresse‐
bogsposter i systemet/mobiltelefonen, fx
skal efternavnet og fornavnet stå i det rig‐
tige felt.

- Undgå at anvende forkortelser, unødven‐
dige mellemrum og specialtegn.
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R For navne på radio-stationer: Udtal stem‐
mekommandoen "Read out station list" 
(oplæs stationsliste), og udtal den ønskede
station på samme måde, som instruktions‐
stemmen oplæser den.

Information om online-tjenester

Online-tjenester giver mulighed for bedre regi‐
strering og tilbyder supplerende resultater på
baggrund af ekstern information som fx vejr eller
nyheder. Derfor anbefaler vi at aktivere online-tje‐
nesterne.

Det kræver, at du har en brugerkonto i Mercedes
PRO Portal. Hvis du endnu ikke har en bruger‐
konto, er det nødvendigt at oprette en.

Du kan få flere oplysninger om dette ved at hen‐
vende dig til et Mercedes-Benz serviceværksted
eller ved at besøge Mercedes PRO Portal: http://
www.mercedes.pro.

Vigtige stemmekommandoer

Oplysninger om stemmekommandoer

Foruden de nøjagtige stemmekommandoer (se
spalte "Stemmekommando" i følgende tabeller) til
valg af en bestemt funktion kan LINGUATRONIC
også godt forstå dig i de fleste tilfælde, når du
bruger daglig tale. Det kan du se eksempler på i
kolonnen med stemmekommandoer på alminde‐
ligt hverdagssprog. For nogle sprog forekommer
disse eksempler kun i begrænset omfang.

Oversigt over stemmekommandoer til skift af
funktion

Med stemmekommandoer til skift af funktion kan
man åbne bestemte applikationer.

Stemmekommandoer til skift af funktion

Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

funktion

Switch to navigation 
(skift til navigation)

Open navigation mode 
(åben navigationsfunk-
tion)

Skift til navigation

Switch to address 
book (skift til adresse-
bog)

Open phone book (åbn 
telefonbog)

Skift til adressebogen

Switch to phone (skift 
til telefon)

Show me the telep-
hone (vis mig telefo-
nen)

Skift til telefon

Switch to messages 
(skift til beskeder)

Show me messages 
(vis beskeder)

Skift til beskedfunktionerne

Switch to radio (skift 
til radio)

Jump to radio (spring 
til radio)

Skift til radio

Switch to media (skift 
til medier)

Jump to media applica-
tion (spring til medie-
applikation)

Skift til medier

Switch to comfort 
(skift til komfort)

Open comfort menu 
(åbn komfortmenu)

Skift til komfortindstillinger
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Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

funktion

Switch to vehicle info 
(skift til bil-info)

Display vehicle infor-
mation (vis oplysnin-
ger om bilen)

Skift til bil-info

Switch to settings 
(skift til indstillinger)

Open settings menu 
(åbn indstillingsmen-
uen)

Skift til menuen med indstillingsmuligheder

Oversigt over stemmekommandoer til naviga‐
tion

Ved hjælp af stemmekommandoerne til naviga‐
tion kan du indtaste særlige destinationer eller
almindelige adresser og foretage vigtige navigati‐

onsindstillinger direkte. Nedenstående liste
repræsenterer kun et mindre udvalg af de mulige
navigationsstemmekommandoer. Der kommer
flere forslag, når du udtaler "Help for navigation" 
(hjælp til navigation).

Stemmekommandoer til navigation

Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

funktion

Navigate to (navigér 
til) <adresse>

Take me to (før mig til) 
Cannstatter Straße 
10, Stuttgart

Direkte start af navigation til en adresse fra
adressebogen

Navigate to <contact> 
(navigér til <kontakt>)

Take me to the private 
address of contact NN 
(før mig til NN's pri-
vate adresse)

Destinationsindtastning til en kontakt i adresse‐
bogen

Go to home address 
(til hjemmeadresse)

To my home address 
(til min hjemme-
adresse

Start af navigation til hjemmeadresse

Navigate to <3-word-
address> (navigér til 
<3-ord-adresse>)

Drive to (kør til) Nok 
Punktum Digter Punk-
tum Wiese

Start af navigation til en 3-ord-adresse fx til
Mercedes-Benz Museum

Work (arbejde) To my office/
company/workplace 
(til mit kontor/mit 
firma/min arbejds-
plads)

Start af navigation til arbejdsplads

Navigate to <POI> 
(navigér til) <særlig 
destination>

Take me to POI (før 
mig til den særlige 
destination) Heidelber-
ger Schloss

Direkte start af navigation til en særlig destina‐
tion

Enter POI (indtast POI) Take me to a point of 
interest (før mig til en 
særlig destination)

Destinationsindtastning af en særlig destination,
fx den særlige destination Brandenburger Tor.
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Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

funktion

Navigate to online 
point of interest <POI> 
(navigér til særlig desti-
nation på internettet 
<POI>)

Search for/find a 
<POI> on the internet 
(find/søg <POI> på 
internettet)

Udløser søgning på en særlig destination, men
kun på internettet

Enter address in (ind-
tast adresse i) <land>

Take me to an address 
in France (før mig til 
en adresse i Frankrig)

Destinationsindtastning i et ønsket land

Enter country (angiv 
land)

Enter new country 
(angiv nyt destinations-
land)

Enter country (angiv land)

Enter town (angiv by) I would like to enter a 
city (jeg vil gerne indta-
ste en by)

Enter town (angiv by)

Enter district (angiv 
bydel)

I would like to enter a 
district (jeg vil gerne 
indtaste en bydel)

Indtastning af bydel

Enter junction (angiv 
kryds)

Take me to a new junc-
tion (før mig til et nyt 
kryds)

Enter junction (angiv kryds)

Enter house number 
(angiv husnummer)

Enter number (indtast 
nummeret)

Enter house number (angiv husnummer)

Enter postcode (angiv 
postnummer)

Start route guidance 
to a new postcode 
(start ruteføring til et 
nyt postnummer)

Enter postcode (angiv postnummer)

Last destinations 
(seneste destinationer)

Display previous desti-
nations (vis de forrige 
destinationer)

Valg af destination fra listen over de senest
angivne destinationer

Show alternative rou-
tes (vis alternative 
ruter)

Search for alternative 
routes (søg efter alter-
native ruter)

Skift af destinationsstyring til en anden rute

Start route guidance 
(start destinationssty-
ring)

Begin route 
guidance/go there 
(start destinationssty-
ring/kør hertil)

Start af destinationsstyring efter angivelse af en
gyldig destination

Cancel route guidance 
(afbryd destinations-
styring)

I would like to end 
route guidance (jeg vil 
stoppe destinationssty-
ring)

Afbrydelse af destinationsstyring

Driving recommendati-
ons on (slå anbefalin-
ger til)

Switch on driving 
instructions (slå kør-
selsinstruktioner til)

Tilkobling af instruktionsstemme i forbindelse
med destinationsstyring
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Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

funktion

Driving recommendati-
ons off (slå anbefalin-
ger fra)

Switch off driving 
instructions (slå kør-
selsinstruktioner fra)

Frakobling af instruktionsstemme i forbindelse
med destinationsstyring

Show traffic map (vis 
trafikkort)

Switch on traffic jam 
info (skift til kortet 
med trafikale proble-
mer)

Visning af trafikkort

Traffic map off (slå tra-
fikkort fra)

Switch off traffic jam 
info (skjul trafikale pro-
blemer)

Frakobling af trafikkort

Show POI icons (vis 
symboler for særlige 
destinationer)

Show icons on the 
map (vis symboler på 
kortet)

Tilkobling af symboler for særlige destinationer
på kortet

Hide POI icons (skjul 
symboler for særlige 
destinationer)

Delete icons on the 
map (slet kortsymbo-
lerne)

Frakobling af symboler for særlige destinationer
på kortet

Oversigt over stemmekommandoer til telefo‐
nen

Med stemmekommandoerne til telefonen kan du
telefonere eller søge i adressebogen. Nedenstå‐

ende liste repræsenterer kun et mindre udvalg af
de mulige telefonstemmekommandoer. Der kom‐
mer flere forslag, når du udtaler "Help for phone" 
(hjælp til telefon).

Stemmekommandoer til telefon

Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

funktion

Call (ring til) <telefon-
nummer>

Dial (foretag opkald 
til) <telefonnummer>

Direkte telefonopkald ved angivelse af telefon‐
nummeret

Call (ring til) <kontakt> I would like to phone 
NN on his mobile (jeg 
vil gerne ringe til NN's 
mobilnummer)

Foretag et direkte telefonopkald ved at indtaste
et navn fra adressebogen

Missed calls (mistede 
opkald)

Show list of missed 
calls (vis mig listen 
over mistede opkald)

Listen over mistede opkald vises

Call name (ring op til 
navn)

Dial a name (foretag 
opkald til et navn)

Der ringes op til kontakten. Alle navne i adresse‐
bogen er til rådighed.

Search for contact 
(søg efter kontakt)

I would like you to 
search for a contact 
(jeg vil gerne søge 
efter en kontakt)

Søger efter en kontakt. Alle navne i adressebo‐
gen er til rådighed.
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Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

funktion

Latest calls (seneste 
opkald)

I would like to see the 
latest calls (jeg vil 
gerne se de seneste 
opkald)

Visning af alle udgående, indgående og ubesva‐
rede telefonopkald

Missed calls (mistede 
opkald)

Show list of missed 
calls (vis mig listen 
over mistede opkald)

Listen over mistede opkald vises

Incoming calls (indgå-
ende opkald)

Show me the list of 
received calls (vis mig 
listen over modtagne 
opkald)

Listen over indgående opkald vises

Outgoing calls (udgå-
ende opkald)

Show me the list of 
outgoing calls (vis mig 
listen over udgående 
opkald)

Listen over udgående opkald vises

Redial number (genop-
kald)

Redial last number 
(ring til seneste num-
mer)

Genopkald til det senest kaldte nummer

Change phone (skift 
telefon)

Switch to other phone 
(skift til anden telefon)

Skift af den primære telefon

Call MB emergency 
(ring til Mercedes-
Benz nødcentral)

Call MB emergency 
centre (ring til 
Mercedes-Benz ulyk-
kescentral)

Et nødopkald udløses

Call Mercedes PRO 
(ring til Mercedes PRO)

Dial MB breakdown 
assistance (foretag 
opkald til Mercedes-
Benz' vejhjælpstjene-
ste)

Der ringes til Mercedes PRO

Oversigt over stemmekommandoer til radio

Stemmekommandoerne til radio og tv kan også
bruges, når radio- eller tv-applikationen kører i
baggrunden, og en anden funktion er synlig i for‐

grunden. Nedenstående liste repræsenterer kun
et mindre udvalg af de mulige radiostemmekom‐
mandoer. Der kommer flere forslag, når du udta‐
ler "Help for radio" (hjælp til radio).
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Stemmekommandoer til radio

Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

funktion

Station <station 
name> (Station <stati-
onsnavn>)

Switch to station/
channel (skift til sta-
tion/kanal) SWR1

Valg af den angivne station

Station <station 
name> (Radio station 
<stationsnavn>)

Switch to radio station 
(skift til radiostation) 
Deutschlandfunk Kul-
tur

Valg af den angivne radiostation

Frequency <Fre-
quency> (Frequency 
<frekvens>)

Go to station/radio 
frequency "eightyse-
ven point five mega-
hertz" (gå til station/
radiofrekvens "syvog-
firs komma fem mega-
hertz").

Valg af radiofrekevens, fx for FM-området

Next station (næste 
station)

Search for next sta-
tion/Channel search 
(søg efter næste sta-
tion/stationssøgning)

Skift til næste tilgængelige station

Next radio station 
(næste radiostation)

Select next radio chan-
nel (vælg næste radio-
kanal)

Næste radiostation i en liste kaldes frem

Previous station (fore-
gående station)

I would like to go back 
to the previous station 
(gå tilbage til den fore-
gående station)

Skift til den forrige station

Save station (gem sta-
tion)

Save station name 
(gem stationsnavn)

Gemmer den aktuelle station i listen med favorit‐
ter

Save radio station 
(gem radiostation)

Store radio station 
name (gem navn på 
radiostation)

Lagring af stationsnavnet på en radiostation

Show station list (vis 
stationsliste)

Switch to station list 
(skift til stationslisten)

Visning af liste med alle stationer, der kan mod‐
tages

Read out station list 
(oplæs stationsliste)

Read aloud station 
list/channel liste (læs 
stationslisten/kanalli-
sten op)

Oplæsning af navnene på alle stationer, der kan
modtages

Read out radio station 
list (oplæs radiostati-
onsliste)

Read aloud radio chan-
nel list (læs radiokanal-
listen op)

Oplæsning af listen over tilgængelige stationer i
den aktuelt valgte radioapplikation

Traffic announce-
ments on (trafikradio 
slået til)

Switch on traffic 
announcements (slå 
trafikradio til)

Tilkobling af trafikmelding
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Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

funktion

Traffic announce-
ments off (trafikradio 
slået fra)

Mute traffic announ-
cerments (sæt trafikra-
dio på lydløs)

Slå trafikmeldinger fra

Radio info on (radioin-
formation slået til)

Turn on additional sta-
tion info (slå ekstra 
stationsinformation til)

Slå visning af information om den aktuelle sta‐
tion til

Radio info off (radioin-
formation slået fra)

Switch off additional 
radio channel info (slå 
ekstra information om 
radiokanaler fra)

Slå visning af information om den aktuelle sta‐
tion fra

Oversigt over stemmekommandoer til medie‐
afspiller

Stemmekommandoerne til medieafspillere kan
også bruges, når medieafspilleren kører i bag‐
grunden, og en anden funktion er synlig i forgrun‐

den. Nedenstående liste repræsenterer kun et
mindre udvalg af de mulige stemmekommandoer
for medieafspilleren. Der kommer flere forslag,
når du udtaler "Help for media" (hjælp til medier)
eller "Help for player" (hjælp til afspiller).

Stemmekommandoer til medieafspiller

Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

funktion

Play <track/album/
artist/composer/
music genre> (afspil 
<titel/album/kunst-
ner/komponist/musik-
genre>)

Play (afspil) „Hey Jude“ Navne på alle tilgængelige titler, albums, kunst‐
nere, komponister eller musikgenrer accepteres i
forbindelse med søgningen. Ved et entydigt søge‐
resultat afspilles den fundne titel straks.

Play track (afspil titel) 
<titel>

Play song (afspil titel) 
„So What“

De tilgængelige titler afspilles.

Play album (afspil 
album) <album>

Play album (spil noget 
fra albummet) „Kind of 
Blue“

De tilgængelige album afspilles.

Play artist (afspil 
kunstner) <kunstner>

Play something by the 
band (spil noget med 
bandet) „Radiohead“

De tilgængelige kunstnere afspilles.

Play composer (afspil 
komponist) <kompo-
nist>

Play something by the 
composer (spil noget 
med komponisten) 
„Franz Schubert“

De tilgængelige komponister afspilles.

Play music genre 
(afspil genre) <genre>

Play me the genre (spil 
noget i genren) 
„Bebob“

De tilgængelige musikgenrer afspilles.
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Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

funktion

Search for track (søg 
efter titel) <titel>

Search for the song 
(søg efter sangen) 
„Madam George“

Navnene på alle tilgængelige titler accepteres
ved søgningen. Der vises en liste med valgmulig‐
heder, som du kan vælge den ønskede musik fra.
Hvis du vil afspille alle titler i en liste med valg‐
muligheder, skal du sige "play all tracks" (afspil
alle titler).

Search for album 
<album> (søg på 
album <album>)

Find the album (find 
musikalbummet) 
„Astral Weeks“

Navnene på alle tilgængelige album accepteres
ved søgningen. Der vises en liste med valgmulig‐
heder, som du kan vælge den ønskede musik fra.
Hvis du vil afspille alle titler i en liste med valg‐
muligheder, skal du sige "play all tracks" (afspil
alle titler).

Search for artist 
<artist> (søg på kunst-
ner <kunstner>)

Show the artist (vis 
sangeren) „Joni Mit-
chell“

Navnene på alle tilgængelige kunstnere accepte‐
res ved søgningen. Der vises en liste med valg‐
muligheder, som du kan vælge den ønskede
musik fra. Hvis du vil afspille alle titler i en liste
med valgmuligheder, skal du sige "play all tracks"
(afspil alle titler).

Search for composer 
<composer> (søg på 
komponist <kompo-
nist>)

Search for the compo-
ser (søg efter komponi-
sten) „Vivienne Olive“

Navnene på alle tilgængelige komponister accep‐
teres ved søgningen. Der vises en liste med valg‐
muligheder, som du kan vælge den ønskede
musik fra. Hvis du vil afspille alle titler i en liste
med valgmuligheder, skal du sige "play all tracks"
(afspil alle titler).

Search for music 
genre <music genre> 
(søg på genre <genre>)

Search for the music 
genre (søg efter musik-
genren) „Klassik“

Navnene på alle tilgængelige musikgenrer accep‐
teres ved søgningen. Der vises en liste med valg‐
muligheder, som du kan vælge den ønskede
musik fra. Hvis du vil afspille alle titler i en liste
med valgmuligheder, skal du sige "play all tracks"
(afspil alle titler).

Next track (næste titel) Start the next song/
video clip/film (start 
næste sang/videoklip/
film

Næste sang afspilles

Previous track (foregå-
ende titel)

Play previous song/
piece of music/clip 
again (afspil foregå-
ende sang/musik-
stykke/klip igen)

Forrige sang afspilles

Repeat this track (gen-
tag denne titel)

Play this piece of 
music again (afspil 
dette stykke musik 
igen)

Den aktuelle titel afspilles fra start

Play similar music 
(afspil lignende musik)

Play comparable 
songs (afspil lignende 
sange)

Lignende musiktitler afspilles
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Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

funktion

Play random music 
(afspil tilfældig musik)

Play me a random 
track (spil et tilfældigt 
stykke musik for mig)

Tilfældige musiktitler afspilles

Random track list on 
(tilfældig afspilning 
slået til)

Turn shuffle mode on 
(slå tilfældig afspilning 
til)

Slå afspilning i tilfældig rækkefølge til

Random playback off 
(tilfældig afspilning 
slået fra)

Turn shuffle mode off 
(slå tilfældig afspilning 
fra)

Slå afspilning i tilfældig rækkefølge fra

What am I listening 
to? (hvad hører jeg 
lige nu?)

What music is playing 
at the moment? (hvil-
ken musik afspilles 
lige nu?)

Oplysningerne om den aktuelle titel læses op

Oversigt over stemmekommandoer til beske‐
der

Med stemmekommandoerne kan der oprettes,
redigeres og lyttes til sms-beskeder og e-mails.

Nedenstående liste repræsenterer kun et mindre
udvalg af de mulige beskedstemmekommandoer.
Der kommer flere forslag, når du udtaler "Help 
for messaging" (hjælp til beskeder).

stemmekommandoer til beskeder

Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

Funktion

Text message to 
<name> (sms til 
<navn>)

Dictate a new text 
message to my bro-
ther Ben (diktér en ny 
sms til min bror Ben)

Oprettelse af en sms-besked. Alle navne i adres‐
sebogen er til rådighed.

Text message to 
<Name><Text> (sms 
til <navn><tekst>)

Write new message to 
John Smith, business 
(send ny besked til 
John Smith, firma): 
„Hvornår er det næste 
møde?“

Skriv en sms-besked til den valgte person. Teks‐
tindholdet kan indtales med det samme ved akti‐
veret online-stemmebetjening.

Forward text message 
(videresend sms)

Forward sms (videre-
send sms)

Videresendelse af valgt eller åbnet sms-besked.

Read out new text 
message (oplæs ny 
sms)

Read out all new text 
messages (oplæs alle 
nye sms-beskeder)

Oplæsning af ny sms.

Read out last text mes-
sage from <Name> 
(oplæs sidste sms fra 
<navn>)

Read out last text mes-
sage from (oplæs sid-
ste sms fra) Pernille 
Brun, privat

Sidste sms fra den valgte person læses op.
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Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

Funktion

Reply (besvar) Send a message/e-
mail/text message to 
the sender (send en 
besked/e-mail/sms til 
afsenderen)

Besvarelse af en besked.

Reply in <language> 
(svar på <sprog>)

Reply to this message/
text message in Eng-
lish (besvar denne 
besked/sms på 
engelsk)

Der svares på en netop oplæst besked på et
andet sprog.

Oversigt over stemmekommandoer til bilen

Med stemmekommandoerne til bilen kan du
kalde de forskellige menuer til bilens indstillinger
frem direkte. Nedenstående liste repræsenterer
kun et mindre udvalg af de mulige stemmekom‐

mandoer til bilens indstillinger. Der kommer flere
forslag, når du udtaler "Help for vehicle data" 
(hjælp til bilindstillinger) eller "Help for vehicle 
functions" (hjælp til bilfunktioner).

Stemmekommandoer til bilen

Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

Funktion

Current speed limit 
(aktuel hastighedsbe-
grænsning)

State the maximum 
permissible speed 
(oplys den tilladte mak-
simumhastighed)

Visning af aktuel fartgrænse

Outside temperature 
(udetemperatur)

How hot/cold is it out-
side (hvor varmt/koldt 
er det udenfor?)

Visning af udetemperaturen

Average consumption 
(gennemsnitsforbrug)

How high is the ave-
rage petrol/diesel con-
sumption? (hvad er 
det aktuelle benzin-/
dieselforbrug?)

Visning af gennemsnitligt brændstofforbrug

Vehicle data (bildata) Display vehicle data 
(vis bildata)

Visning af bildata

Engine data (motor-
data)

Show engine data (vis 
motordata)

Visning af motordata

Next service (næste 
servicetidspunkt)

When is the service 
due? (hvornår er det 
næste kundeservice?)

Visning af tidspunkt for næste serviceeftersyn

Range (aktionsradius) Show me current 
range (vis den aktuelle 
aktionsradius)

Visning af rækkeviddedata
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Stemmekommando Eksempler på almin‐
deligt hverdagssprog

Funktion

Consumption (forbrug) I want to open the con-
sumption menu (kald 
forbrugsmenuen frem)

Visning af forbrugsindstillinger

Display and styles 
menu (menu for vis-
ning og stilarter)

Go to display and sty-
les settings (gå til ind-
stillinger for visning og 
styles)

Visning af displayindstillinger

Assistance menu (assi-
stentmenu)

Show me the assi-
stance settings (vis 
mig kørselshjælp-ind-
stillingerne)

Visning af indstillinger for kørselshjælp

Light menu (lysmenu) Switch to light set-
tings (skift til lysindstil-
linger)

Visning af lysindstillinger
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Oplysninger om Mercedes PRO

Når du er registreret med en brugerkonto på
Mercedes PRO Portal, har du forskellige tjeneste‐
ydelser og tilbud fra Mercedes-Benz Vans til
rådighed.

Tilgængeligheden er afhængig af land. På føl‐
gende side kan du kontrollere tilgængeligheden af
Mercedes PRO i dit land: http://
www.mercedes.pro

For yderligere oplysninger om Mercedes PRO kan
du henvende dig til et Mercedes-Benz service‐
værksted eller besøge Mercedes PRO Portal.

Oplysninger om Mercedes PRO connect

Mercedes PRO connect byder blandt andet på føl‐
gende tjenester:

R Ulykkes- & havaristyring (tasten til vejhjælps‐
opkald eller automatisk ulykkes- eller havari‐
registrering)

Foretag et opkald til Mercedes-Benz kunde‐
center (/ side 200) med tasten til vejhjælps‐
opkald i tagbetjeningsenheden.

I den forbindelse kan du også vælge en menu‐
post i multimediesystemet (/ side 200).
R Mercedes-BenzNødopkaldssystem

Foretag et opkald til Mercedes-Benz nødop‐
kaldscentralen med tasten G (SOS-tast) i
tagbetjeningsenheden (/ side 200).

For at benytte tjenesterne er Mercedes PRO con‐
nect ulykkes- & uheldsstyring og Mercedes-Benz
nødopkaldscentral til rådighed for dig 24 timer i
døgnet.

Vær opmærksom på, at det i forbindelse med
Mercedes PRO connect drejer det sig om en ser‐
vice fra Mercedes-Benz. I nødstilfælde skal du
altid først henvende dig til de kendte nationale
nødopkaldsnumre. I nødstilfælde kan du også
anvende Mercedes-Benznødopkaldssystemet
(/ side 293).

Følgende betingelser skal være opfyldt i bilen for
at benytte tjenesterne fra Mercedes PRO con‐
nect:

R Du skal have adgang til et GSM-net.
R Kontraktpartneren har GSM-netdækning i den

pågældende region.
R Tændingen skal være slået til, for at bild‐

ataene kan overføres automatisk.

Opkald til Mercedes-Benz kundecenter via
multimediesystemet

Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5g
# Ring op til Mercedes PRO connect.

Med din tilladelse sender multimediesystemet
de nødvendige bildata. Dataoverførslen vises i
mediedisplayet.

Derefter kan du vælge en service og blive forbun‐
det til en kontaktperson hos Mercedes-Benz kun‐
decenteret.

Foretagelse af opkald via tagbetjeningsen‐
heden

1 Tast for vejhjælpsopkald
2 Frigørelsesknap til afdækning af tast G

(SOS-tast)
3 Tast G (SOS-tast)

# Etablering af vejhjælpsopkald: Tryk på
tasten 1.

# Foretage nødopkald: Tryk kortvarigt på frigø‐
relsesknappen til afdækningen af tast G
2 for at åbne den.

# Tryk i mindst ét sekund på tasten G 3.

Når et vejhjælpsopkald er aktivt, kan der alligevel
udløses et nødopkald. Nødopkaldet har forrang
for alle andre aktive opkald.
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Oplysninger om vejhjælpsopkald via tagbe‐
tjeningsenheden

Der er med tasten til vejhjælpsopkald via tagbe‐
tjeningsenheden udløst et opkald til Mercedes-
Benz kundecenter.

Du får hjælp i forbindelse med et teknisk uheld:

R En autoriseret Mercedes-Benz tekniker vare‐
tager reparationen på stedet, og/eller bilen
bugseres til det nærmeste Mercedes-Benz
serviceværksted.

For disse tjenesteydelser kan der påløbe
omkostninger.

Du får blandt andet oplysninger om følgende
emner:

R Aktivering af Mercedes PRO connect
R Betjening af bilen
R Nærmeste Mercedes-Benz serviceværksted
R Yderligere produkter og tjenester fra

Mercedes-Benz

Når forbindelse til Mercedes-Benz kundecenter
etableres, overføres data (/ side 201).

Oplysninger om Mercedes PRO connect
ulykkesstyring

Mercedes PRO connect ulykkesstyringen supple‐
rer Mercedes-Benznødopkaldssystemet
(/ side 293).

Efter en ulykke er der udløst et nødopkald til
Mercedes-Benz nødopkaldscentralen:

R Der etableres en kommunikationsforbindelse
til en kontaktperson hos Mercedes-Benz
nødopkaldscentralen.
R Om nødvendigt sender kontaktpersonen hos

Mercedes-Benz nødopkaldscentral opkaldet
videre til Mercedes PRO connect ulykkessty‐
ring.
R Om nødvendigt bugseres bilen til et

Mercedes-Benz serviceværksted.

Hvis bilen registrerer en lille ulykke, vises en
meddelelse i multimediesystemet.

Meddelelsen er bekræftet i multimediesystemet:

R Der etableres en kommunikationsforbindelse
til en kontaktperson hos Mercedes PRO con‐
nect ulykkesstyring.
R Om nødvendigt bugseres bilen til et

Mercedes-Benz serviceværksted.

Indforståelse til dataoverførsel hos
Mercedes PRO connect gives

Forudsætninger 
R Der er et aktivt vejhjælpsopkald

(/ side 200).

Hvis tjenesterne ulykkes- & uheldsstyring ikke er
aktiveret på Mercedes PRO, vises meddelelsen
Vil du sende bildata og bilposition til Mercedes-
Benz kundecenter for at sikre en bedre behand-
ling af din forespørgsel?.
# Vælg Ja.

Relevante identificeringsdata overføres auto‐
matisk.

Flere oplysninger om Mercedes PRO og brugsbe‐
tingelserne: http://www.mercedes.pro

Overførte data under vejhjælpsopkald

I bestemte lande er det nødvendigt at bekræfte
dataoverførslen.

Når du foretager et vejhjælpsopkald via Mercedes
PRO connect, overføres der forskellige data.

Følgende data overføres ved et opkald afhængigt
at den aktiverede tjeneste:

R Bilens id-nummer
R Årsag til udløsning af opkaldet
R Det indstillede multimediesystemsprog
R Bekræftelse af databeskyttelsesforespørgsel
R Bilens aktuelle position
R Antal kørte km og servicedata
R Udvalgte data vedrørende bilens tilstand

Følgende data overføres, hvis der ikke er aktive‐
ret en tjeneste og databeskyttelsesforespørgslen
blev bekræftet:

R Bilens id-nummer
R Årsag til udløsning af opkaldet
R Det indstillede multimediesystemsprog
R Bekræftelse af databeskyttelsesforespørgsel

Følgende data overføres, hvis databeskyttelses‐
forespørgslen blev afvist:

R Årsag til udløsning af opkaldet
R Afvisning af databeskyttelsesforespørgsel
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Oversigt og betjening

Oversigt MBUX multimediesystem

& ADVARSEL Risiko for distraktion på
grund af informationssystemer og kom‐
munikationsudstyr

Hvis du under kørslen betjener informations‐
systemer og kommunikationsudstyr, der er
integreret i bilen, kan din opmærksomhed
afledes fra det, der sker i trafikken. Desuden
risikerer du at miste kontrollen over bilen.
# Dette udstyr må kun betjenes, når de

trafikale forhold tillader det.
# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen

standses under hensyntagen til trafik‐
ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gæl‐
der i det land, du aktuelt opholder dig i, ved drif‐
ten af multimediesystemet.
MBUX står for Mercedes-Benz User Experience.

1 Touch control og betjeningsgruppe til multi‐
mediesystemet

2 Mediedisplay med touch-funktion
Åbning og lukning af fralægningsrum midter‐
konsol oven over display (/ side 77)

3 Betjeningsliste, visning af funktioner

I fralægningsrummet midterkonsol findes føl‐
gende tilslutninger og grænseflader:

R To USB-stik eller et USB-stik

USB-stikket med symbolet ç gør det
muligt at forbinde mobiltelefonen med multi‐
mediesystemet via et egnet kabel. På den

måde kan du bruge funktioner i mobiltelefon
via Apple CarPlay™ eller Android Auto.
R Opbevaringsrum med opladningsinterface og

NFC-grænseflade (hvis tilgængeligt)

Du betjener multimediesystemet med følgende
primære betjeningselementer:

R Touch control1

Betjeningen sker ved hjælp af cursorstyring.
R Mediedisplay (touchscreen) 2
R Taster i betjeningspanelet 3

% Alternativt kan du føre en stemmebetjenings‐
dialog med LINGUATRONIC (/ side 186).

Der er talrige funktioner til rådighed. Disse kan
åbnes via homescreen eller via tasterne i betje‐
ningspanelet 3.

Du kan nemt åbne og tilføje dine favoritter via rat‐
tets vippekontakt f. Du kan bruge genvejene
på homescreen og i programmerne til hurtigt at
vælge funktioner.

Når du bruger multimediesystemets programme‐
ringsfunktion, foreslår systemet de mest sand‐
synlige navigationsdestinationer, radiostationer
og kontakter under brugen. Konfigurationen af
forslagene sker ved hjælp af din profil. Din profil
er sammensat af forskellige bilindstillinger og ind‐
stillinger i multimediesystemet.

Notifikationscenteret samler indkommende notifi‐
kationer, fx om en tilgængelig softwareopdate‐
ring. En notifikation kan alt efter type indeholde
forskellige handlingsmuligheder. Notifikationscen‐
teret åbnes via homescreen og i programmernes
menuer.

Med global søgning i bilen kan du søge via mange
kategorier og online på internettet i din bil. Den
globale søgning kan bruges via homescreen og i
notifikationerne.

Tyverisikring
Denne enhed er udstyret med tekniske tyverisik‐
ringsforanstaltninger. Du kan få yderligere oplys‐
ninger om tyverisikring på et autoriseret værk‐
sted.

Oplysninger om mediedisplay

Vær opmærksom på oplysningerne om pleje af
interiør (/ side 290).

Automatisk temperaturfrakobling: Er tempera‐
turen for høj, nedsættes først lysstyrken automa‐
tisk. Derefter kan mediedisplayet periodisk
slukke helt.
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% Hvis du har polariserede solbriller på, kan
mediedisplayets læsbarhed være vanskeli‐
gere eller begrænset.

Oversigt homescreen

1 På homescreen: Visning af
de første tre programmer
Ved øvrige skærmvisninger:
Valg af homescreen

2 Åbning af profil
3 Åbning af global søgning
4 Visning SOS NOT READY

kun, hvis Mercedes-Benz
nødopkaldssystem ikke er
tilgængeligt

5 Visninger, fx netvisning, den
forbundne mobiltelefons
batteristatus, mobilnettets
feltstyrke, klokkeslæt

6 Åbning af notifikationscen‐
ter
Stjernen markerer nye noti‐
fikationer.

7 Åbning af program via sym‐
bol

8 Programmets navn, herun‐
der aktuel menu eller aktuel
information

9 Genveje (i eksemplet:
åbning af destinationsind‐
tastning og indtastning af
destinationsadresse som
hjemadresse)

A Antal programmer og aktu‐
elt valgt visningsområde

B Åbn FORSLAG og FAVORIT-
TER
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Touch control

Betjening af touch control (multimediesy‐
stem)

1 Tasten ©
Valg af homescreen

2 Touch control
3 Tilbagetast

Tilbage til seneste visning
4 Betjeningsgruppe til multimediesystem

Tryk vippekontakten f nedad: Vis favorit‐
ter
Drej drejeknappen: Indstil lydstyrke
Tryk på drejeknappen: Slå lyden fra
Tryk vippekontakten 6 opad: Ring op eller
besvar opkald
Tryk vippekontakten ~ nedad: Afvis eller
afslut opkald

# Visning af homescreen: Tryk på tasten 1.

eller
# Hold tasten 3 inde.
# Åbning af menu eller liste: Tryk på touch

control 2.
# Lukning af menu eller liste: Tryk på tasten
3.

# Valg af menupunkt: Stryg fingeren opad,
nedad, mod venstre eller højre på touch con‐
trol 2.

# Tryk på touch-control 2.
# Forskydning af det digitale kort: Stryg fin‐

geren i alle retninger.

Indstilling af touch control-følsomheden
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Betjeningselem.
5 Touch Control-følsomhed
# Vælg Hurtig, Mellem eller Langsom.

Til-/frakobling af akustisk betjeningsrespons
for touch control
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Betjeningselem.

Funktionen hjælper ved valg på en liste.
# Vælg Bekræftelseslyd ved betjen..
# Indstil Normal, Højt eller Slået fra.

Når funktionen er slået til, hører du en kliklyd,
når du scroller i en liste. Ved listens start og
afslutning hører du en anden kliklyd.

Touchscreen

Betjening af touchscreen

Tryk let
# Valg af menupunkt eller post: Tryk let på et

symbol eller en post.
# Zoom ind: Tryk let hurtigt efter hinanden to

gange med en finger.
# Zoom ud: Tryk let med to fingre.
# Indtastning af tegn via tastatur: Tryk på en

tast.

Strygebevægelser med én finger
# Navigation i menuer: Stryg fingeren opad,

nedad, mod venstre eller højre.
# Forskydning af det digitale kort: Stryg fin‐

geren i alle retninger.
# Indtastning af tegn via håndskrift: Skriv

tegnet med en finger på touchscreen.

Strygebevægelser med to fingre
# Forstørrelse eller formindskelse af kor‐

tets målestoksforhold: Spred eller saml to
fingre.

# Forstørrelse eller formindskelse af en 
websides udsnit: Spred eller saml to fingre.

# Drejning af kort: Drej to fingre mod højre
eller venstre.
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Berøring, fastholdelse og trækbevægelser
# Forskydning af kort: Berør touchscreen, og

bevæg fingeren i en vilkårlig retning.
# Indstilling af lydstyrke på en skala: Berør

touchscreen, og bevæg fingeren mod venstre
eller højre.

Berøring og fastholdelse
# Lagring af destination på kort: Berør

touchscreen, og fasthold fingeren, indtil der
vises en meddelelse.

# Åbning af en global menu i programmer:
Berør touchscreen, og fasthold fingeren, indtil
menuen VALGMULIGHEDER kommer frem.

Indstilling af akustisk betjeningsrespons for
touchscreen
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Betjeningselem.
5 Touch Control-følsomhed

Funktionen hjælper ved valg på en liste.
# Vælg Bekræftelseslyd ved betjen..
# Indstil Normal, Højt eller Slået fra.

Når funktionen er slået til, hører du en kliklyd,
når du scroller i en liste. Ved listens start eller
afslutning hører du en anden kliklyd.

Programmer

Åbning af programmer

Via taster i betjeningspanelet

1 Tasten %
Visning af telefon

2 Volumenvippekontakt
Indstilling af lydstyrke(/ side 206)

3 Tasten %/©
Kort tryk: Tilbage til seneste visning
Langt tryk: Vis homescreen

4 Tasten 8/Ü

Kort tryk: Slå lyd fra
Langt tryk: Tænd/sluk multimediesystem

5 Genvejstast medier
Valg af styringsmenu for den senest aktive
mediekilde

6 Biltasten
Indstilling af bilfunktioner

7 Tasten |
Tryk gentagne gange for at vælge den
ønskede audiokilde

8 Tasten ß
Visning af navigation

# Genvej til station og musiktitel: Tryk på
tasten 5.
Styringsmenuen for den senest aktive audio‐
kilde vises.

# Stryg fingeren mod venstre eller højre.
Radio: Den foregående eller næste station
indstilles.

Mediekilde: Den foregående eller næste
musiktitel vælges.

# Lukning af styringsmenuen: Tryk på tasten
5.

Via homescreen
Når du starter bilen, vises homescreen i medie‐
displayet.
# Vælg programmet ved at stryge og trykke let

med fingeren.

eller
# I en vilkårlig visning: Tryk på touch control-

tasten ©.

eller
# Tryk på symbolet © på touchscreenen.

Programmerne vises.
# Vælg programmet ved at stryge og trykke let

med fingeren.

Ændring af placeringen af programmer på
homescreen
# Åbn homescreen.
# Berør et program på touchscreen, og hold fin‐

geren dér, indtil symboler vises.
# Tryk på = eller ;, og bevæg program‐

met i menuen.
# Tryk på ø.
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Til-/frakobling af lyd

På multifunktionsrattet

# Frakobling af lyd: Tryk på volumenknappen
1.
I multimediesystemet vises symbolet 8 i
displayets statuslinje.

Trafikmeldinger og navigationsstemmen kan
høres, selv om lyden er slået fra.

# Tilkobling: Drej volumenknappen 1, eller
skift mediekilde.

I multimediesystemet

# Frakobling: Tryk kortvarigt på tasten 1.
I multimediesystemet vises symbolet 8 i
displayets statuslinje.

Trafikmeldinger og navigationsstemmen kan
høres, selv om lyden er slået fra.

# Tilkobling: Tryk kortvarigt på tasten 1, eller
skift mediekilde.

Indstilling af lydstyrke

På multifunktionsrattet

# Drej på volumenknappen 1.
Lydstyrken for den aktuelle radio- eller medie‐
kilde indstilles. Lydstyrkerne for andre lydkil‐
der kan indstilles separat.

Tilpas lydstyrkerne i følgende situationer:

R Mens du hører en trafikmelding
R Mens du hører en navigationsmeddelelse

Lydstyrken på den aktuelle mediekilde
ændrer sig alt efter navigationsmeddelelsens
lydstyrke.
R Under en telefonsamtale

I multimediesystemet

# Skrue op/ned i trin: Tryk kortvarigt vippe‐
kontakten 1 opad eller nedad.

# Skrue op/ned kontinuerligt: Tryk vippekon‐
takten 1 so opad eller nedad, og fasthold
trykket, indtil den ønskede lydstyrke er ind‐
stillet.
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Profiler

Oversigt over profiler
Via multimediesystemet kan der oprettes op til
syv forskellige profiler i bilen.

Profiler gemmer dine personlige bilindstillinger og
multimediesystemets indstillinger.

Når bilen bruges af flere forskellige førere, kan
føreren vælge sin profil før køreturen uden at
ændre andre føreres indstillinger.

Det er muligt at vælge profilen:

R ved indstigningen (/ side 207)
R via homescreen (/ side 203)

Profilindstillingerne aktiveres straks, når en profil
vælges.

Profilindhold

Det er fx muligt at gemme følgende indstillinger i
din profil:

R Radio (inklusive stationsliste)
R Seneste destinationer
R Favoritter og forslag

Oprettelse af ny profil
Multimediesystem:
4© 5f Profiler
# Vælg W Opret profil .
# Vælg en grafikfigur.
# Indtast navnet, og bekræft med a.
# Vælg Fortsætr .
# Lagring af aktuelle indstillinger i profilen: 

Vælg Aktuelle indstillinger.
# Vælg Gem.

eller
# Accept af fabriksindstillinger: Vælg Gem

med det samme.

% Yderligere oplysninger om indstilling af bru‐
gerprofilen (/ side 207).

# Aktivér Bluetooth®, og vælg Forbind telefon
for at tilknytte en mobiltelefon med bruger‐
profilen (/ side 247).

Du kan også afslutte oprettelsen af brugerprofilen
uden at registrere en mobiltelefon.
# Vælg Færdig.

Brugerprofilen oprettes.

Valg af profilalternativer
Multimediesystem:
4© 5f Profiler
# Vælg Ä for en profil.
# Redigering af profil: Vælg Redigér profil.
# Vælg en grafikfigur.
# Redigér om nødvendigt navnet.
# Vælg Gem.
# Konfiguration af forslag: Vælg Indstillinger 

forslag (/ side 208).
# Nulstilling af favoritter: Vælg Nulstil favorit-

ter til fabriksindstillinger.
# Vælg Ja.
# Nulstilling af profil: Vælg Nulstil profil til 

fabriksindstillinger.
# Vælg Ja.
# Sletning af profil: Vælg Slet profil.
# Vælg Ja.

% Gæsteprofilen kan ikke slettes.

Valg af profil
Multimediesystem:
4© 5f Profiler
# Vælg en profil.
# Bekræft meddelelsen med a.

Profilen indlæses og aktiveres.

% Alternativt er det muligt at vælge profilen
allerede ved indstigning (/ side 207).

Visning af profilmenu ved indstigning

Forudsætninger 
R Der er som minimum oprettet én profil.

Multimediesystem:
4© 5f Profiler
# Vælg Generelle indstillinger.
# Slå Vis profilliste ved indstigning til.

Når bilen startes, vises den aktive profil i
mediedisplayet.

Forslag

Oversigt over forslag
Bilen kan lære førerens brugsvaner at kende. På
grundlag af de indlærte vaner foreslås de mest
sandsynlige navigationsdestinationer, musiktitler,
radiostationer eller kontakter under FORSLAG.
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Der vises forslag, når følgende forudsætninger er
opfyldt:

R Der er oprettet en profil (/ side 207).

I profilen Gæst er der ikke nogen forslag.
R Der er valgt en profil.
R Du har accepteret dataregistrering.
R I begyndelsen skal multimediesystemet analy‐

sere brugsadfærden. Når der er tilstrækkelige
datamængder tilgængelige, bliver der tilbudt
forslag.

Hvis de nævnte forudsætninger ikke er opfyldt,
vises en appetizer med beskrivelse af funktionen
i menuen FORSLAG.

For at forbedre forslagene kan du konfigurere
dataregisteringen (/ side 208) eller slette for‐
slag, der ikke passer så godt (/ side 208).

Visning af forslag

Forudsætninger 
R Der er oprettet og valgt en individuel bruger‐

profil (/ side 207).

% Når multimediesystemet startes første gang,
er gæsteprofilen aktiv.

# Tryk på © i mediedisplayet.
Homescreen vises.

# Stryg opad med fingeren, indtil menuen FOR-
SLAG vises.

# Vælg en navigationsdestination, en musiktitel
en radiostation eller en kontakt.

% Hvis en destinationsstyring allerede er aktiv,
er det muligt at starte et forslag som ny
destinationsstyring eller indstille det som
mellemdestination på den eksisterende rute.

Konfiguration af forslag
Multimediesystem:
4© 5f Profiler
# Vælg Z for en profil.
# Vælg Indstillinger forslag.
# Slå visning af forslag til/fra: Slå Tillad 

destinationsforslag, Tillad musikforslag og Til-
lad kontaktforslag til eller fra.
Når et alternativ er valgt, vises der forslag til
navigationsdestinationer, musiktitler, radio‐
stationer eller kontakter.

Når det pågældende alternativ er slået fra,
vises der ingen forslag.

# Slå indlæringsfunktionen fra for en dag: 
Slå Indlæring deakt. 24h til.
Der indlæres ikke nye handlinger og registre‐
res ikke data for den aktive profil i 24 timer.
Forslagene vises fortsat. Den resterende tid
vises ved siden af Indlæring deakt. 24h.

Før tiden udløber, får du vist en meddelelse
om, at multimediesystemet snart påbegynder
indlæringen igen.

Eksempel: Når dette alternativ er slået til, og
der er beregnet en rute til en ny destination,
vil der ikke blive taget højde for denne desti‐
nation i forbindelse med indlæringsfunktio‐
nen.

# Nulstilling af forslagshistorik: Vælg Nulstil 
forslagshistorik.

% Denne handling kan ikke fortrydes.
# Vælg Ja.

Omdøbning af forslag
Du kan kun omdøbe navigationsdestinationer.
# Tryk på symbolet © i mediedisplayet.

Homescreen vises.
# Stryg fingeren opad, indtil menuen FORSLAG

vises.
# Markér en navigationsdestination og fasthold

trykket, indtil menuen VALGMULIGHEDER
vises.

# Vælg Omdøb.
# Indtast navnet.
# Bekræftelse af indtastning: Vælg Ja.

Sletning af forslag
# Tryk på © i mediedisplayet.

Homescreen vises.
# Stryg fingeren opad, indtil menuen FORSLAG

vises.
# Markér et forslag, og fasthold trykket, indtil

menuen VALGMULIGHEDER vises.
# Vælg Slet.

Sletning af forslag i funktionerne
Du kan slette forslag i de seneste destinationer, i
radioprogramlisten og i kontakterne.
# Vælg : for et forslag.
# Vælg Foreslå ikke igen.
# Sletning af forslag fra aktuel liste: Vælg

Ikke nu.
Forslaget vises igen på listen på et senere
tidspunkt.
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# Permanent sletning af forslag: Vælg Aldrig.
# Vælg Ja.

Forslaget vises ikke længere fremover. Alle
forslag nulstilles.

# Afbrydelse af funktionen: Vælg Annullér.

Favoritter

Oversigt over favoritter
Favoritter giver hurtig adgang til ofte anvendte
programmer. Der kan i alt oprettes 20 favoritter.

Du kan vælge favoritter fra kategorier eller tilføje
en favorit direkte fra et program.

Visning af favoritter

I mediedisplayet
# Tryk på ©.

Homescreen vises.
# Stryg fingeren opad, indtil FAVORITTER vises.

På rattet
# Tryk vippekontakten f på rattet nedad.

Tilføjelse af favoritter

Valg af favoritter fra kategorier
# Tryk på © i mediedisplayet.

Homescreen vises.
# Stryg fingeren opad, indtil FAVORITTER vises.
# Vælg W Opret ny favorit.

Kategorierne vises.
# Vælg kategori.

Favoritterne vises.
# Vælg en favorit.

Favoritten gemmes på den næste ledige
plads.

# Alle pladser er optaget under favoritter: 
Bekræft den viste meddelelse med OK.
En liste med alle favoritter vises.

# Vælg en favorit, som skal overskrives.

Tilføjelse af favoritter fra en applikation

Eksempler på tilføjelse fra en applikation er:

R Lagring af en kontakt.
R Lagring af en radiostation.
R Tilføjelse af en mediekilde.
R Lagring af en navigationsdestination.

# Lagring af kontakt som universel favorit: 
Vælg en kontakt (/ side 251).
Detaljerne vises.

# Tryk på et telefonnummer, og bliv ved med at
trykke, indtil menuen VALGMULIGHEDER
vises.

# Vælg Gem som favorit.
Kontakten tilføjes som favorit.

# Indstilling af radiostation som universel 
favorit: Indstil en radiostation (/ side 268).

# Tryk på radiostationen og fasthold trykket,
indtil menuen VALGMULIGHEDER vises.

# Vælg Gem som favorit.
Radiostationen tilføjes som favorit.

Omdøbning af favoritter
# Tryk på © i mediedisplayet.

Homescreen vises.
# Stryg fingeren opad, indtil FAVORITTER vises.
# Tryk på en favorit og fasthold trykket, indtil

menuen VALGMULIGHEDER vises.
# Vælg Omdøb.
# Indtast navnet.
# Vælg OK.

Flytning af favoritter

Flytning af favoritter i menuen Favoritter
# Tryk på © i mediedisplayet.

Homescreen vises.
# Stryg fingeren opad, indtil FAVORITTER vises.
# Tryk på en favorit og fasthold trykket, indtil

menuen VALGMULIGHEDER vises.
# Vælg Flyt.
# Flyt favoritten til den nye position.
# Tryk på ø.

Flytning af menuen favoritter i forbindelse
med personlig konfiguration
# Tryk på © i mediedisplayet.

Homescreen vises.
# Stryg fingeren opad, indtil Definér ny række-

følge vises.
# Vælg Definér ny rækkefølge.
# Flyt Favoritter til den nye plads.
# Tryk på ø.
# Lukning af menu: Vælg Luk.
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Sletning af favoritter
# Tryk på © i mediedisplayet.

Homescreen vises.
# Stryg fingeren opad, indtil FAVORITTER vises.
# Tryk på en favorit, og bliv ved med at trykke,

indtil menuen VALGMULIGHEDER vises.
# Vælg Slet.
# Vælg Ja.

Notifikationscenter

Oversigt over notifikationscenter

Følgende meddelelser samles i notifikationscen‐
teret:

R Meddelelser, der genereres af bilen eller af
multimediesystemet.
R Meddelelser, der modtages ved brug af tjene‐

ster og serviceydelser.

Følgende notifikationstyper er tilgængelige:

R Destinationer og ruter, der kan navigeres til
R Beskeder (SMS)
R Systeminformation, fx om tilgængelig softwa‐

reopdatering
R Øvrige notifikationer, fx fra andre online-ser‐

viceydelser, der kan bestilles

Du finder meddelelsescentret j på homes‐
creen, i menuer og på navigationskortet øverst til
højre (/ side 203).

En stjerne i symbolet j betyder, at der er nye
notifikationer.

Notifikationer vises ofte kortvarigt, når de modta‐
ges. Det sker i næsten hver eneste applikation,
som du aktuelt bruger. Når du ikke foretager dig
noget, gemmes de til senere visning i notifikati‐
onscenteret.

Notifikationerne er sorteret kronologisk. Den
nyeste notifikation står øverst.

En notifikation indeholder følgende information:

R Et symbol eller et billede 1 for applikationen
R En titel 2, der fx indeholder navnet, et tele‐

fonnummer eller en navigationsdestination
R Tjenesteudbyderen og yderligere information
3

R Et tidsstempel 5
R Ved flere tilgængelige handlingsmuligheder et

symbol 4 til åbning eller lukning af notifikati‐
onen.

Alt efter notifikationstype er op til fire forskellige
handlingsmuligheder 6 tilgængelige.

Eksempler på handlingsmuligheder er:

R Oplæsning
R Opringning
R Besvarelse
R valg af webside
R Navigering

Visse notifikationer, fx en navigationsdestination,
gemmes i længere tid. Du behøver derfor ikke at
udføre tilgængelige handlingsmuligheder straks
efter modtagelse af notifikationen. Det er muligt
at starte en destinationsstyring på et senere tids‐
punkt.

% I notifikationscenteret kan du starte en global
søgning (/ side 211).

Visning af notifikationer
Multimediesystem:
4©

Åbning af notifikationscenter
# På touchscreenen: Tryk let på symbolet
j for meddelelsescenteret.

eller
# På touch control: Stryg med fingeren for at

markere symbolet j for notifikationscen‐
teret.

# Tryk på betjeningselementet.

Valg af notifikation
# Stryg opad eller nedad med fingeren.
# Tryk let eller tryk på betjeningselementet.

Visning af ældre notifikationer
Hvis notifikationer endnu ikke er vist efter fire
timer, lagres disse i arkivet.
# Stryg opad med fingeren, og vælg Arkiv.
# Vælg notifikationen.
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Valg af handlingsmuligheder for en notifika‐
tion

Følgende muligheder er tilgængelige:

R At udføre handlingen direkte efter modtagelse
og visning i en applikation.
R At vælge handlingen senere efter visning i

notifikationscenteret.

# Ved en handlingsmulighed: Vælg handlin‐
gen.

# Ved flere handlingsmuligheder: Vælg sym‐
bolet V, når notifikationen ikke er åbnet.

# Vælg handlingen.
Notifikationen er fortsat tilgængelig.

Redigering af notifikationer
Multimediesystem:
4©

# Åbn notifikationscenteret (/ side 210).
# Indstillinger: Vælg Z.

% Hvis der ikke kan foretages nogen indstil‐
linger, vises der en meddelelse.

# Slå indstillingen til eller fra.
# Sletning: Vælg papirkurven.
# Vælg Slet eller Slet alle.

Slet sletter en enkelt notifikation.

Slet alle sletter alle aktuelt viste notifikatio‐
ner.

# Med Færdig forlader du slettefunktionen.

Global søgning

Oversigt over global søgning
Den globale søgning kan bruges via homescreen
og i notifikationerne.

Den globale søgning leverer søgeresultater fra føl‐
gende kategorier og disses underkategorier:

R Navigation
R Medier
R Telefon, sociale medier
R Brugeroverflade og digital instruktionsbog
R Internet

På den måde kan du fx søge efter byer, veje og
seværdigheder inde i navigationen.

% Du kan også søge på 3-ord-adresser
(/ side 226).

Hvis en 3-ord-adresse indtastes i den globale
søgning, adskilles ordene med et mellemrum
eller et punktum.

Under indtastningen får du vist de mest sandsyn‐
lige forslag under søgefeltet. Når du indtaster et
S, vises fx "Stuttgart", "steak" og "Sandra". Væl‐
ger du "Stuttgart", får du fx vist forslagene "Star‐
bucks", "steak" og "S-tog".

Søgeresultaterne i listen vises sorteret efter kate‐
gorier. Ved siden af kategorien står antallet af
søgeresultater. Fra hver kategori får du vist de
bedste søgeresultater. Du finder flere søgeresul‐
tater efter valg af den pågældende kategori.

Når du bekræfter en indtastning med OK, vises
alle kategorier og antallet af søgeresultater i en
oversigt. Efter valg af en kategori kan du vælge
søgeresultaterne i selve kategorien. Når du væl‐
ger et søgeresultat, får du vist en detaljeret vis‐
ning. I den detaljerede visning kan du vælge, om
og hvilken handling der skal udføres i forbindelse
med det pågældende søgeresultat. Du kan fx
starte en destinationsstyring eller ringe til en per‐
son. Handlingerne er benævnt tilsvarende.

Du kan udføre søgningen på følgende måder:

R Indtastning af tegn via skærmbilledtastatur
R Indtastning af tegn med håndskriftsgenken‐

delse
R Dikteringsfunktion

Brug af global søgning
Multimediesystem:
4©

# Vælg ª Søgning .

eller
# Åbn notifikationen (/ side 210).
# Vælg Søg.
# Indtast søgeordet i søgefeltet. Brug tegnind‐

tastning.
Under indtastningen får du vist de tre mest
sandsynlige forslag under søgefeltet.

I listen til højre vises de to topsøgeresultater
for hver kategori.

% Alternativt kan du bruge dikteringsfunktionen
o til at søge.

# Accept af forslag: Vælg forslaget.
De tre mest sandsynlige forslag vises.

# Fortsæt søgningen eller acceptér et forslag.
# Accept af Top 2-søgeresultat: Vælg søgere‐

sultatet.
En handling starter, eller der vises en liste.
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# Vælg et søgeresultat eller en handling i listen.
# Visning af alle kategorier: Vælg OK.
# Visning af søgeresultater for en kategori: 

Vælg en kategori.
# Visning af detaljer: Vælg et søgeresultat.
# Start af handling: Vælg en handling.

Efter valg af en handling, afspilles fx en
musiktitel, eller ruten til en destination bereg‐
nes.

Indtastning af tegn

Brug af tegnindtastning

& ADVARSEL Risiko for distraktion på
grund af informationssystemer og kom‐
munikationsudstyr

Hvis du under kørslen betjener informations‐
systemer og kommunikationsudstyr, der er
integreret i bilen, kan din opmærksomhed
afledes fra det, der sker i trafikken. Desuden
risikerer du at miste kontrollen over bilen.
# Dette udstyr må kun betjenes, når de

trafikale forhold tillader det.
# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen

standses under hensyntagen til trafik‐
ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gæl‐
der i det land, du aktuelt opholder dig i, ved drif‐
ten af multimediesystemet.

Du kan indtaste tegn ved hjælp af følgende betje‐
ningselementer:

R Touch control
R Touchscreen (mediedisplay)

På touch control sker tegnindtastningen ved
hjælp af cursorstyring.

Tegnindtastningen kan startes via ét betjenings‐
element og fortsættes med et andet.
# Indtast tegnene på betjeningselementet ved

at stryge og trykke med en finger, eller ved at
trykke let med en finger (touchscreen), når
tastaturet vises.

eller
# Skriv tegnene på touchscreen.

Eksempler på tegnindtastning er:

R Omdøb en favorit.
R Indtast en destinationsadresse i navigationen.
R Indtast en webadresse.

Indtastning af tegn på touchscreen

Forudsætninger 
R For visse funktioner er det nødvendigt at have

onlineforbindelse.
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Via tastatur

1 Indtastningslinje
2 Vis forslag under indtast‐

ning (hvis tilgængelige)
3 Sletning af indtastning
4 Sletning

Tryk eller berøring sletter
det senest indtastede tegn
Sletter posten ved berøring
og fastholdelse

5 Bekræftelse af indtastning
6 Skift til håndskriftsgenken‐

delse
7 Indtast mellemrumstegn
8 Skift tastatursprog
9 Skift til specialtegn
A Skift til tal og yderligere

specialtegn (hvis tilgænge‐
lig for det aktuelle tegnsæt)

Skift ABC til bogstaver
(niveau 2)

B Tryk eller berøring skifter
mellem store og små bog‐
staver (hvis tilgængelig for
det aktuelle tegnsæt)
Indstiller permanent store
bogstaver ved langt tryk

Symbolet p giver eventuelt mulighed for at
skifte til stemmestyring.
# Åbn tegnindtastningen, fx ved omdøbning af

en favorit (/ side 209).
Tastaturet vises.

# Tryk let på en tast med et tegn.
Tegnet overføres til indtastningslinjen 1.
Forslag vises i 2.

# Valg af forslag: Vælg et af forslagene.

# Hvis tilgængelig vises yderligere forslag med
q eller r.

# Fortsæt tegnindtastningen.
# Indtastning af alternative tegn: Tryk i læn‐

gere tid på et tegn.
# Vælg tegnet.
# Afslutning af tegnindtastning: Tryk på

tasten G.
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% De tilgængelige redigeringsfunktioner afhæn‐
ger af redigeringsopgaven, det indstillede
skriftsprog og tegnniveauet.

Via håndskriftsindtastning

1 Indtastningslinje
2 Visning af forslag under ind‐

tastning
3 Sletning af indtastning
4 Sletning

Tryk eller berøring sletter
det senest indtastede tegn

Sletter posten ved berøring
og fastholdelse

5 Tilføjelse af mellemrums‐
tegn

6 Skift til indtastning via
tastatur

7 Bekræftelse af indtastning

8 Skrivning af tegn i tegnom‐
rådet

Symbolet p giver eventuelt mulighed for at
skifte til stemmestyring.
# Åbn tegnindtastningen, fx ved omdøbning af

en favorit (/ side 209).
# Vælg v, når tastaturet vises.
# Skriv tegnet med en finger på touchscreen.

Tegnet overføres til indtastningslinjen 1.
Forslag vises i 2.

# Valg af forslag: Vælg et af forslagene.
# Hvis tilgængelig vises yderligere forslag med

q eller r.
# Fortsæt tegnindtastningen. Tegnene kan skri‐

ves ved siden af eller over hinanden.
# Afslutning af tegnindtastning: Tryk på

tasten G.

Indstilling af tastatur til tegnindtastning
Multimediesystem:
4 Indstillinger 5 System
5 Betjeningselem. 5 Tastaturer og håndskrift
# Bekræft Vælg tastaturer.

Vælg tastatursproget i listen.

Systemindstillinger

Display

Konfigurering af displayindstillinger
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Design & visning

Stilarter
# Vælg Klassisk, Sportslig eller Progressiv.

Displayets lysstyrke
# Vælg Lysstyrke i display.
# Vælg lysstyrken.
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Tænd/sluk for display
# Sluk: Vælg Sluk display.
# Tænd: Tryk på en tast, fx %.

Displayets design
# Vælg Dag/nat design.
# Vælg Automatisk, Dagdesign eller Natdesign.

Tid og dato

Automatisk indstilling af tid og dato
Multimediesystem:
4© 5 System 5 Tid og dato
# Slå Manuel tidsindstilling fra ª.

Tid og dato indstilles automatisk i overens‐
stemmelse med den valgte tidszone og som‐
mertidsindstilling.

% Følgende funktioner kræver, at klokkeslættet
er korrekt:

R Destinationsstyring med tidsrelateret tra‐
fikstyring
R Beregning af forventet ankomsttidspunkt

Indstilling af tidszone

Forudsætninger 
R For manuel indstilling af tidszone: Funk‐

tionen Automatisk tidszone er slået fra.

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Tid og dato

Manuel indstilling af tidszone
# Vælg Tidszone:.

Listen med lande vises.

% Når et land er tilgængeligt i flere tidszoner,
vises disse efter valg af landet.

# Vælg et land og eventuelt en tidszone.
Den indstillede tidszone vises efter Tidszone:.

Automatisk indstilling af tidszone
# Slå Automatisk tidszone til.

Indstilling af tids- og datoformat
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Tid og dato 5 Indstil format
# Indstil dato- og tidsformatet #.

Manuel indstilling af tid og dato

Forudsætninger 
R Funktionen Manuel tidsindstilling er slået til.
R For manuel datoindstilling: Der er ikke

installeret GPS i bilen.

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Tid og dato

Indstilling af tid (uden tidszone)
# Vælg Indstil klokkeslæt.
# Indstil et tidspunkt.

Indstilling af tid (med tidszone)
# Vælg Indstil klokkeslæt.

Når der er indstillet en tidszone, fastsættes tiden
automatisk ved hjælp af tidszonen. Klokkeslættet
kan højst justeres med plus eller minus 60 minut‐
ter.
# Tilpas klokkeslættet ved hjælp af skydeknap‐

pen.

Indstilling af dato
# Vælg Indstil dato.
# Indstil en dato.

% I køretøjer med GPS kan der ikke indstilles
nogen dato, når den manuelle tidsindstilling
er aktiveret. Datoen indstilles automatisk via
den valgte tidszone.

Bluetooth®

Information om Bluetooth®

Bluetooth® er en teknik til trådløs dataoverførsel
over korte afstande op til ca. 10 m.

Via Bluetooth® kan du fx forbinde din mobiltele‐
fon med multimediesystemet, så du kan benytte
følgende funktioner:

R Håndfrit betjeningssystem med adgang til føl‐
gende funktioner:
- Opkaldslister (/ side 252)
R Internetforbindelse
R Lytte til musik via Bluetooth® audio
R Overføre visitkort (vCards) til bilen

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende
Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.
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% Internetforbindelse via Bluetooth® er ikke til‐
gængelig i alle lande.

Til-/frakobling af Bluetooth®

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Wi-Fi & Bluetooth
# Tilkobling af Bluetooth®: Vælg Forbind via 

Bluetooth.
# Slå Bluetooth til.
# Frakobling af Bluetooth®: Vælg Indstillinger.
# Slå Bluetooth fra .

Wi-fi

Oversigt over wi-fi-forbindelse
Du kan bruge wi-fi til at oprette forbindelse til et
trådløst netværk med henblik på at få adgang til
internettet eller andre netværksenheder.

Følgende forbindelsesmuligheder er til rådighed:

R Wi-fi-forbindelse

Der oprettes trådløs forbindelse til en wi-fi-
kompatibel enhed, fx kundens egen mobiltele‐
fon eller en tavle-pc.
R Multimediesystem som wi-fi-hotspot

Ved hjælp af dette kan fx en tavle-pc eller en
bærbar computer forbindes.

Du kan anvende nedenstående metoder, når der
skal oprettes forbindelse:

R WPS-pinkode

Forbindelsen til et sikret trådløst netværk
sker ved hjælp af en pinkode.
R WPS PBC

Forbindelsen til et sikret wi-fi-netværk sker
ved tryk på en tast (push button).
R Sikkerhedsnøgle

Forbindelsen til et sikret wi-fi-netværk sker
ved hjælp af en sikkerhedsnøgle.

Indstilling af Wi-Fi

Forudsætninger 
R Den enhed, som skal forbindes, skal under‐

støtte en af de tre beskrevne forbindelsesty‐
per.

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System (System)
5 Wi-Fi & Bluetooth

Tilkobling af Wi-Fi
# Vælg Wi-Fi.

Wi-Fi slås til, og du kan tilslutte multimediesy‐
stemet med eksterne hotspots.

Frakobling af Wi-Fi
# Vælg Indstillinger.
# Slå Wi-Fi fra.

Når Wi-Fi er slået fra, er den trådløse kommu‐
nikationen til samtlige enheder afbrudt. Der
kan heller ikke oprettes forbindelse til kom‐
munikationsmodulet. Visse funktioner som fx
dynamisk destinationsstyring med Live Traffic
Information er i så fald ikke tilgængelige.

Forbindelse af multimediesystemet med en
ny enhed via wi-fi
Hvis der ikke er monteret et kommunikationsmo‐
dul, er denne funktion tilgængelig.

Oprettelsestypen skal vælges i multimediesyste‐
met og på den enhed, der skal forbindes.

% Forbindelsesforløbet kan variere fra enhed til
enhed. Følg instruktionerne, der vises i dis‐
playene. Yderligere oplysninger (se producen‐
tens betjeningsvejledning).

# Vælg Internetindstillinger.
# Vælg Forbind via Wi-Fi.
# Vælg Tilføj hotspot.

Oprettelse af forbindelse via sikkerhedsnøgle
# Vælg alternativer r for det ønskede wi-fi-

netværk.
# Vælg Forbind med sikkerhedsnøgle.
# Få sikkerhedsnøglen vist på den enhed, der

skal forbindes (se producentens betjenings‐
vejledning).

# Indtast denne sikkerhedsnøgle i multimedie‐
systemet.

# Bekræft indtastningen med ¡.

% Forbindelsestypen via sikkerhedsnøgle
understøttes af alle enheder.

Forbindelse via WPS-pinkode
# Vælg alternativer r for det ønskede wi-fi-

netværk.
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# Vælg Forbind via indtastning af WPS PIN.
Multimediesystemet genererer en pinkode på
otte tegn.

# Indtast denne pinkode i den enhed, som skal
forbindes.

# Bekræft indtastningen.

Oprettelse af forbindelse via tastetryk
# Vælg alternativer r for det ønskede wi-fi-

netværk.
# Vælg Forbind via WPS PBC.
# Vælg "Forbind via WPS PBC" under alternati‐

ver på enheden, der skal forbindes (se produ‐
centens betjeningsvejledning).

# Tryk på WPS-tasten på den enhed, som skal
forbindes.

# Vælg Fortsæt på multimediesystemet

Aktivering af automatisk forbindelse
# Vælg Forbind via Wi-Fi.
# Vælg alternativer r for det ønskede wi-fi-

netværk.
# Slå Permanent internetforbindelse til.

Oprettelse af forbindelse til kendt wi-fi-net‐
værk
# Vælg Forbind via Wi-Fi.
# Vælg et wi-fi-netværk.

Forbindelsen etableres på ny.

Oprettelse af wi-fi-hotspot
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System (System)
5 Wi-Fi & Bluetooth

Konfiguration af multimediesystem som wi-fi-
hotspot
Hvordan forbindelsen oprettes, afhænger af den
enhed, der skal forbindes. Funktionen skal under‐
støttes af multimediesystemet og den enhed, der
skal forbindes. Oprettelsestypen skal vælges i
multimediesystemet og på den enhed, der skal
forbindes.
# Vælg Hotspot i bilen.
# Vælg Forbind enhed med bilens hotspot.

Oprettelse af forbindelse ved generering af
WPS pinkode
# Vælg Forbind via generering af WPS PIN.
# Indtast den pinkode, der vises i mediedis‐

playet, på den enhed, der skal forbindes, og
bekræft.

Oprettelse af forbindelse ved indtastning af
WPS pinkode
# Vælg Forbind via indtastning af WPS PIN.
# Indtast den pinkode, der vises i displayet på

den eksterne enhed, i multimediesystemet.

Oprettelse af forbindelse via tastetryk
# Vælg Forbind via WPS PBC.
# Tryk på knappen på den enhed, der skal for‐

bindes (se producentens betjeningsvejled‐
ning).

# Vælg Fortsæt.

Oprettelse af forbindelse via sikkerhedsnøgle
# Vælg Forbind enhed med bilens hotspot.

Der vises en sikkerhedsnøgle.
# Vælg bilen på enheden, der skal forbindes.

Netværksnavnet DIRECT-MB Hotspot 12345
vises.

# Indtast den sikkerhedsnøgle, der vises i
mediedisplayet, på enheden, der skal forbin‐
des.

# Bekræft indtastningen.

Oprettelse af forbindelse via NFC
# Vælg Forbind via NFC.
# Aktivér NFC på den mobile enhed (se produ‐

centens betjeningsvejledning).
# Sørg for, at den mobile enhed befinder sig

inden for bilens NFC-område (/ side 248).
# Vælg Færdig.

Den mobile enhed er nu forbundet med multi‐
mediesystemets hotspot via NFC.

Generering af ny sikkerhedsnøgle:
# Vælg Hotspot i bilen.
# Vælg Generér sikkerhedsnøgle.

For fremtiden oprettes der forbindelse med
den nygenererede sikkerhedsnøgle.

# Lagring af sikkerhedsnøgle: Vælg Gem.
Når en ny sikkerhedsnøgle gemmes, afbrydes
alle eksisterende wi-fi-forbindelser. Hvis wi-fi-
forbindelserne oprettes igen, skal den nye sik‐
kerhedsnøgle indtastes.

Systemsprog

Oplysninger om systemsprog
Med denne funktion bestemmer du sproget i
menuvisningerne og i navigationsmeddelelserne.
Sprogvalget har indflydelse på mulighederne for
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at indtaste tegn. Hvad angår navigationsstemme‐
meddelelserne er det ikke alle sprog, som under‐
støttes. Hvis et sprog ikke understøttes, hører du
navigationsstemmemeddelelsen på engelsk.

Indstilling af systemsprog
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Sprog
# Indstil sprog.

% Hvis du anvender arabisk kortmateriale, kan
du også få vist tekstoplysninger på navigati‐
onskortet med arabisk skrift. Vælg i så fald 
‐som sprog i sproglisten. Navigations العربية
stemmemeddelelserne er så ligeledes på ara‐
bisk.

Indstilling af måleenhed for afstande

Multimediesystem:
4© 5 System 5 Måleenheder
# Vælg km eller mi.
# Slå Ekstra speedometer til for visning i instru‐

mentdisplayets multifunktionsdisplay.

Import og eksport af data

Dataimport/-eksportens funktion

Følgende funktioner er mulige:

R Overførsel af data fra et system eller en bil til
et andet system eller en anden bil.
R Oprettelse af en sikkerhedskopi af dine per‐

sonlige data og indlæsning af dem igen.
R Beskyttelse af dine personlige data mod uøn‐

sket eksport ved hjælp af pinkodebeskyttelse.

% Vær opmærksom på, at filsystemet NTFS ikke
understøttes. Vi anbefaler filsystemet FAT32.

Import/eksport af data

* BEMÆRK Datatab på grund af for tidlig
fjernelse

# Fjern ikke datamediet under dataeks‐
port.

Mercedes-Benz hæfter ikke for eventuelle
datatab.

Forudsætninger 
R Bilen holder stille.
R Tændingen er slået til.

R Der er tilsluttet en USB-enhed .

Multimediesystem:
4© 5 System 5 System-backup
# Vælg Importér data eller Eksportér data.

Import
# Vælg et datamedie.

Du bliver spurgt, om du er helt sikker på, at
du vil overskrive de aktuelle data. Hvis data
stammer fra en anden bil, vil dette blive regi‐
streret i forbindelse med indlæsningen.

Når dataene er importeret, genstartes multi‐
mediesystemet.

% Aktuelle bilindstillinger kan ændre sig efter
importen.

Eksport
Hvis pinkodebeskyttelsen er slået til, vil du blive
spurgt om pinkoden.
# Indtast den firecifrede pinkode.
# Vælg et datamedie.

Dataene eksporteres. Dataeksporten kan
tage nogle minutter.

% Efter udført eksport finder man mappen
"MyMercedesBackup" på lagringsmediet,
hvori de eksporterede data er gemt.

Aktivering/deaktivering af pinkodebeskyt‐
telse

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Pinkodebeskyt.

Valg af pinkode
# Vælg Indstil pinkode.
# Indtast en firecifret pinkode.
# Indtast den firecifrede pinkode igen.

Hvis de to pinkoder stemmer overens, er pin‐
kodebeskyttelsen aktiv.

Ændring af pinkode
# Vælg Ændr indstillinger.
# Indtast den aktuelle pinkode.
# Vælg Ret pinkode.
# Vælg en ny pinkode.

Aktivering af pinkodebeskyttelse til dataeks‐
port
# Vælg Ændr indstillinger.
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# Bekræft med pinkode.
# Vælg Beskyt dataeksport.
# Slå funktionen til eller fra.

Ophævelse af pinkodespærring
# Opsøg et Mercedes-Benz serviceværksted, og

få pinkodebeskyttelsen nulstillet.

Softwareopdatering

Oplysninger om softwareopdatering
En softwareopdatering består af tre trin:
R Download eller kopiering af de nødvendige

data til installationen
R Installation af opdateringen
R Aktivering af opdateringen efter genstart af

systemet

Hvis der er en opdatering tilgængelig, viser multi‐
mediesystemet en meddelelse herom.

Alt efter kilde kan du gennemføre forskellige
opdateringer:

Softwareopdatering

Opdateringskilde Opdateringstype

Internet Navigationskort,
systemopdateringer,
digital instruktionsbog

Eksternt lagringsme‐
die, fx USB-nøgle

Navigationskort

Fordele ved softwareopdateringen
Med en softwareopdatering er din bil altid på det
nyeste tekniske niveau.

For løbende at forbedre kvaliteten af vores tjene‐
ster modtager du fremover opdateringer til dit
multimediasystem, tjenesterne fra Mercedes PRO
connect og bilens kommunikationsmodul. Du får
dem tilsendt direkte via bilens mobilforbindelse,
og opdateringen sker i mange tilfælde automa‐
tisk. I Mercedes PRO Portal kan du til enhver tid
se status for dine opdateringer og læse om even‐
tuelle nyheder.

Oversigt over dine fordele:

R Softwareopdateringer modtages nemt og
bekvemt via mobilnettet
R Sikrer langfristet, at tjenesterne fra Mercedes

PRO connect er tilgængelige i den krævede
kvalitet

R Sørger for at holde dit multimediesystem og
kommunikationsmodulet opdateret med den
sidste nye version

Yderligere oplysninger om softwareopdatering på
http://www.mercedes.pro

Udførelse af softwareopdatering

Forudsætninger 
R For online-opdateringer: Der er forbindelse

til internettet (/ side 257).
R For automatisk online-opdatering: Din bil

skal være udstyret med et fast monteret kom‐
munikationsmodul.

Multimediesystem:
4 Indstillinger 5 System
5 Softwareopdatering

Automatisk
# Slå Automatisk online-opdatering til.

Opdateringerne downloades automatisk og
installeres.

Status for opdateringernes aktuelle version
vises.

Manuelt
# Slå Automatisk online-opdatering fra.
# Vælg en opdatering på listen, og start opdate‐

ringen.

Aktivering af softwareopdatering
# Genstart systemet.

Ændringerne for softwareopdatering aktive‐
res.

Vigtige systemopdateringer
Det kan være nødvendigt med vigtige systemop‐
dateringer for at sikre databeskyttelse i dit multi‐
mediesystem. Sørg for at installere disse, da dit
multimediesystems sikkerhed ellers ikke længere
er garanteret.

% Når den automatiske softwareopdatering er
aktiv, downloades systemopdateringerne
automatisk (/ side 219).

Så snart en opdatering er klar til at blive down‐
loadet, vises der en meddelelse herom i medie‐
displayet.

Du har følgende valgmuligheder:

R Download
Opdateringen downloades i baggrunden.
R Detaljer
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Der vises oplysninger om den aktuelle
systemopdatering.
R Senere

Opdateringen kan downloades manuelt på et
senere tidspunkt (/ side 219).

Grundlæggende systemopdateringer
Grundlæggende systemopdateringer påvirker bil-
eller systemindstillingerne og kan derfor kun
udføres, når bilen er standset, og tændingen er
frakoblet.

Når systemet er færdigt med at downloade en
grundlæggende systemopdatering, og opdaterin‐
gen er klar til at blive installeret, får du besked
om dette fx ved skift af tændingsposition.

% Parkér bilen et egnet sted, hvor den ikke
udgør en trafikrisiko, før du starter installatio‐
nen.

Forudsætninger for installationen:

R Tændingen er slået fra.
R Oplysninger og advarsler er læst og accepte‐

ret.
R Parkeringsbremsen er aktiveret.

Opdateringen installeres, når alle forudsætninger
er opfyldt. Multimediesystemet kan ikke betjenes,
mens opdateringen installeres, og bilens funk‐
tioner er begrænsede.

Hvis der skulle opstå fejl under installationen, vil
det automatisk blive forsøgt at gendanne den for‐
rige version. Hvis det ikke er muligt at gendanne
den forrige version, vises der et symbol i medie‐
displayet. Opsøg et autoriseret værksted for at få
problemet løst.

Reset-funktion (nulstilling)

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Nulstil

Nulstilling via multimediesystemet

Personlige data slettes, fx:

R Stationshukommelse
R Forbundne mobiltelefoner
R Individuelle brugerprofiler

% Gæsteprofilen nulstilles ved tilbagestilling til
fabriksindstillingerne.

# Vælg Ja.

Hvis pinkodebeskyttelsen er aktiv, vil du blive
spurgt, om denne skal nulstilles ved tilbagestilling
til fabriksindstillingerne.
# Vælg Ja
# Indtast den aktuelle pinkode.

Pinkoden nulstilles.

Eller:
# Vælg Nej.

Den aktuelle pinkode bibeholdes efter tilbage‐
stillingen.

% Hvis du har glemt din pinkode, kan du få pin‐
kodebeskyttelsen deaktiveret på et
Mercedes-Benz serviceværksted.

Du vil igen blive spurgt, om du er sikker på, at du
vil tilbagestille.
# Vælg Ja.

Multimediesystemet stilles tilbage til udleve‐
ringstilstanden.

Nulstilling via tastetryk
# Tryk samtidig på tasterne % og \, ind‐

til multimediesystemet genstarter (mindst 15
sekunder).
Multimediesystemet genstartes. I den forbin‐
delse slettes der ikke data.

Bilinformationer

Visning af bildata

Multimediesystem:
4© 5 Info
# Vælg Bil.

Bildataene vises.

Visning af motordata

Multimediesystem:
4© 5 Info
# Vælg Motor.

Motordataene vises.

% Motorydelses- og motordrejningsmoment‐
værdierne kan afvige fra de nominelle vær‐
dier.

Påvirkningsfaktorer kan for eksempel være:

R Motoromdrejningstal
R Havets overflade
R Brændstofkvalitet
R Udetemperatur
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Hentning af forbrugsvisning

Multimediesystem:
4© 5 Info
# Vælg Forbrug.

Der aktiveres en visning med aktuelle og gen‐
nemsnitlige forbrugsværdier.

Navigation

Aktivering af navigation

Multimediesystem:
4© 5 Navigation (Navigation)
# Alternativ: Tryk på tasten ß.

Kortet vises. Bilens aktuelle position vises.
Menuen Navigation vises.

Hvis en destinationsstyring er aktiv, lukkes
menuen navigation.

Visning/lukning af navigationsmenuen

4© 5 Navigation (Navigation)

Hvis ingen destinationsstyring er aktiv, vises kor‐
tet. Menuen Navigation vises.

Hvis en destinationsstyring er aktiv, lukkes
menuen navigation.
# Visning: Tryk på touchscreenen.

eller
# Tryk på touch control.
# Lukning: Menuen Navigation lukkes automa‐

tisk.

Oversigt navigation

Digitalt kort med menuen
Navigation (eksempel)

1 Indtastning af særlig desti‐
nation eller adresse og
andre indtastningsmulighe‐
der

2 Afbrydelse af destinations‐
styring (hvis aktiv)

3 Gentagelse af navigations‐
meddelelse, og til-/frakob‐
ling af navigationsstemme

4 Visning af menuen PÅ VEJ
• Visning af Ruteoversigt

• Valg af Alternative ruter
• Giv meddelelse om trafik-
hændelse (Car-to-X)
• Valg af menuen TRAFIK
♢ Visning af Trafikmeldin-
ger
♢ Visning af Områdemeldin-
ger
♢ Visning af Live Traffic 
abonnementsinfo
• Visning af Ruteliste
• Valg af menuen POSI-
TION

♢ Gem position
♢ Visning af Kompas
♢ Visning af Qibla (tilgæn‐
gelig i udvalgte lande)

5 Hurtig adgang og indstil‐
linger
• Visning af Trafik
• Visning af Parkering
• Visning af Motorvejsinfo
• Brug af funktioner via
Avanceret om Visning, Med-
delelser og Rute
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% Visse alternativer er ikke tilgængelige i alle
lande.

% 3-ord-adresser kan indtastes i online-søgnin‐
gen (/ side 226). Funktionen er ikke tilgæn‐
gelig i alle lande.

Indtastning af destination

Oplysninger om destinationsindtastning

& ADVARSEL Fare for uopmærksomhed på
grund af betjening af integreret kommuni‐
kationsudstyr under kørslen

Hvis du under kørslen betjener kommunika‐
tionsudstyr, der er integreret i bilen, kan din
opmærksomhed blive afledt fra det, der sker i
trafikken. Desuden risikerer du at miste kon‐
trollen over bilen.
# Dette udstyr må kun betjenes, når de

trafikale forhold tillader det.
# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen

standses under hensyntagen til trafik‐
ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gæl‐
der i det land, du aktuelt opholder dig i, ved drif‐
ten af multimediesystemet.

Indtastning af særlig destination eller
adresse

& ADVARSEL Risiko for distraktion på
grund af informationssystemer og kom‐
munikationsudstyr

Hvis du under kørslen betjener informations‐
systemer og kommunikationsudstyr, der er

integreret i bilen, kan din opmærksomhed
afledes fra det, der sker i trafikken. Desuden
risikerer du at miste kontrollen over bilen.
# Dette udstyr må kun betjenes, når de

trafikale forhold tillader det.
# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen

standses under hensyntagen til trafik‐
ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gæl‐
der i det land, du aktuelt opholder dig i, ved drif‐
ten af multimediesystemet.

Forudsætninger 
R Til onlinesøgning: Mercedes PRO connect er

tilgængelig.
R Du har en brugerkonto i Mercedes PRO Por‐

tal.
R Tjenesten er tilgængelig
R Tjenesten er aktiveret på et Mercedes-Benz

serviceværksted.

Du finder yderligere oplysninger på http://
www.mercedes.pro

Multimediesystem:
4© 5 Navigation (Navigation)
5ª Hvorhen?

Brug af onboard-søgning

222 MBUX multimediesystem



Destinationsindtastningen bruger de basisdata,
der er gemt i multimediesystemet til onboard-
søgning.

Det land, som bilen befinder sig i, er indstillet 1.
# Indtast den særlige destination eller adressen

via tastaturet (på billedet) eller ved hjælp af
håndskriftsgenkendelsen 6 i 2. Indtastnin‐
gen kan ske i vilkårlig rækkefølge.
Multimediesystemet kommer med forskellige
forslag under 2, mens du indtaster destina‐
tionen. Valget af destination sker i listen 3
eller med a.

Hvis multimediesystemet er forsynet med et
lille display, sker visningen i listen 3 over et
listesymbol øverst til højre.

Du kan fx foretage følgende indtastninger:

R By, vej, husnummer
R Vej, by
R Postnummer
R Navn på særlig destination
R Kategori for særlig destination, fx Tanks-

telle (tankstation)
R By, særlig destinationsnavn
R Evt. telefonnummer på særlig destination
R Kontaktnavn

Eksempler på hurtig adresseindtastning:

R Hvis du fx vil søge på Königstraße i Stutt‐
gart, kan du indtaste STUT og KÖN.

R Hvis du fx vil søge efter en særlig destina‐
tion i Storbritannien, kan du indtaste THE
SHARD.

Hvis du ønsker at afprøve begge eksemp‐
ler, er det nødvendigt at ændre landet.

# Alternativt kan du bruge stemmestyringen
8.

# Skift til håndskriftsgenkendelse: Vælg 6.
# Skriv tegnet på touchscreen. Tegnene kan

skrives ved siden af eller over hinanden
(/ side 212).

# Tilbage til indtastning via tastatur: Vælg
_.

# Sletning af indtastning: Vælg 4.
Tegnene slettes enkeltvis.

eller
# Hvis du har indtastet tegn i 2, skal du vælge
£ ved siden af indtastningslinjen.
Det indtastede slettes komplet.

# Skift til store eller små bogstaver: Vælg
B.

# Skift til tal, specialtegn og symboler: Vælg
A.
123 skifter til ABC.

Visningen B  skifter til #+=.
# Vælg B, og skift til flere specialtegn.
# Tilføjelse af mellemrumstegn: Vælg 7.
# Indstilling af skriftsprog: Vælg 9.
# Vælg skriftsprog.
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% Denne funktion er nyttig i lande, hvor der fin‐
des flere tegnsæt. Fx i Rusland med kyrillisk
og latinsk skrift.

# Ændring af land: Vælg landets kendingsbog‐
staver 1.

# Indtast landets kendingsbogstav(er), fx F for
Frankrig.
Listen filtreres.

# Vælg landet i listen 3.
Destinationen kan indtastes.

# Accept af destination: Vælg destinationen i
listen 3.

# Vælg destinationen i listen, hvis destinationen
er flertydig.
Destinationsadressen vises. Ruten kan bereg‐
nes.

Brug af onlinesøgning

% Forudsætninger: I statuslinjen viser mediedis‐
playet en internetforbindelse med dobbelt
pilsymbol.

Online-søgningen er ikke tilgængelig i alle lande.

Destinationsindtastningen bruger online-korttje‐
nester. Hvis onboard-søgningen ikke finder pas‐
sende destinationer, eller hvis du skifter land, er
online-søgningen tilgængelig.

Du kan indtaste en adresse, en særlig destination
eller en 3-ords adresse som destination.
# Vælg landets kendingsbogstav(er) 1.
# Vælg online-tjenestens udbyder i listen med

lande.

eller
# Hvis onboard-søgningen ikke leverer nogen

søgeresultater: Vælg Onlinesøgning.
# Indtast destinationen i indtastningslinjen.

Rækkefølgen kan være vilkårlig, fx vej og by.
Brug de funktioner, som er beskrevet i forbin‐
delse med onboard-søgningen.
Søgeresultaterne vises.

# Vælg destinationen på listen.
Du får vist rutens detaljerede visning.

Valg af seneste destinationer

Forudsætninger 
R De seneste destinationer er gemt.
R For at få vist destinationsforslag: Du har

oprettet en profil (/ side 207).
R Alternativet Tillad destinationsforslag er slået

til (/ side 208).

R Multimediesystemet har allerede indsamlet
tilstrækkelige mængder data til at vise fore‐
slåede destinationer.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5ª Hvorhen?
5 SENESTE DEST

Der kan vælges mellem følgende destinationer:

R Foreslåede destinationer (/ side 236)
R Destinationer
R Ruter

# Vælg destinationen eller ruten.
Destinationsadressen vises. Ruten kan bereg‐
nes.

% Hvis du gemmer en af de seneste destinatio‐
ner eller en foreslået destination som favorit
(/ side 236), kan du vælge den blandt favo‐
ritterne (/ side 226).

Valg af særlig destination

Forudsætninger 
R Til brug af personlige særlige destinatio‐

ner: En USB-enhed er forbundet med multi‐
mediesystemet.
R Der er gemt personlige særlige destinationer

med dataformatet GPS Exchange Format
(.gpx) i mappen "PersonalPOI" på USB-enhe‐
den.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5ª Hvorhen?
5 POI'ER

Søgning via kategorier (ingen destinationssty‐
ring)
# Vælg kategori.

eller
# Vælg Alle kategorier.
# Vælg kategori og (en eventuel) underkategori.

Søgningen foretages i nærheden af bilens
aktuelle position. Søgeresultaterne er sorte‐
ret efter stigende afstand.

De særlige destinationer viser følgende oplys‐
ninger:

R Luftlinje-retning til særlig destination (pil)
R Navnet på den særlige destination
R Afstanden til den særlige destination i

luftlinjeafstand
# Filtrering af kategorier eller søgeresulta‐

ter: Indtast en søgning i tekstfeltet ª Søg.
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# Vælg en særlig destination på listen.
Destinationsadressen vises. Ruten kan bereg‐
nes.

Søgning via kategorier (aktiv destinationssty‐
ring)
# Vælg kategorien, fx Tankstelle (tankstation).

eller
# Vælg Alle kategorier.
# Vælg kategori og (en eventuel) underkategori.
# Filtrering af kategorier eller søgeresulta‐

ter: Indtast en søgning i tekstfeltet ª Søg.
# Vælg en af søgepositionerne I nærheden, I 

destinationsområdet eller På ruten.
# Vælg den særlige destination i ruteoversigten,

hvis der findes og er valgt mellemdestinatio‐
ner I destinationsområdet.

# Vælg en særlig destination på listen.
Destinationsadressen vises. Ruten kan bereg‐
nes.

Søgning efter personlige særlige destinatio‐
ner
# Vælg Personlige POI'er.
# Vælg en kategori.
# Vælg en af søgepositionerne I nærheden, I 

destinationsområdet eller På ruten, når en
destinationsstyring er aktiv.

# Vælg en personlig særlig destination.
Destinationsadressen vises. Ruten kan bereg‐
nes.

eller
# Indtast en søgning i søgefeltet, og filtrér

listen.
# Vælg en personlig særlig destination.

Redigering af personlige særlige destinations‐
kategorier
# Vælg en personlig særlig destinationskategori

i listen s.
En menu åbnes.

# Redigering af navn: Vælg Ændr navn.
# Indtast navnet.
# Vælg a.
# Redigering af symbol: Vælg Ændr ikon.
# Vælg et symbol.
# Sletning af personlig særlig destinations‐

kategori: Vælg Slet.
# Vælg Ja.

Konfiguration af kategorier for genveje
Du kan konfigurere kategorierne for hurtig
adgang.

Når du fx beregner ruten, kan du vælge de første
tre kategorier som symbol.
# Vælg Alle kategorier.
# Vælg kategori og (en eventuel) underkategori.
# Vælg f eller ß.
f tilføjer kategorien.

ß fjerner kategorien.
# Hvis alle tilgængelig hurtige adgange er opta‐

get, vælges de kategorier, som skal udskiftes.

Valg af kontakt til destinationsindtastning

Forudsætninger 
R En mobiltelefon er forbundet med multimedie‐

systemet (/ side 247).

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5ª Hvorhen?
5 KONTAKTER

Via kontaktliste
# Vælg en kontakt.

Kontaktoplysningerne vises.
# Vælg adressen.

Via søgning
# Indtast fx navnet eller telefonnummeret i søg‐

efeltet.
# Vælg a.
# Vælg en kontakt.
# Vælg adressen.

Destinationsadressen vises. Ruten kan bereg‐
nes.

% Destinationsstyringen til kontaktadressen er
pålidelig i følgende tilfælde:

R Kontaktadressen er fuldstændig.
R Kontaktdata stemmer overens med kort‐

data på det digitale kort.

Indtastning af geokoordinater
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5ª Hvorhen?
5 GEOKOORDINATER
# Vælg Bredde eller Længde.
# Vælg geokoordinater som bredde- og længde‐

grader i henholdsvis grader, minutter og
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sekunder. Stryg hhv. opad eller nedad med
fingeren.
Kortet viser positionen.

# Bekræft indtastningen med a.
# Indstilling af destination: Vælg ¥ eller
¦.

# Beregn ruten (/ side 227).

Indtastning af mål som 3-ord-adresse

Forudsætninger 
R Destinationssøgningen er mulig via 3-ord-

adresser i onlinesøgningen (/ side 222).
R Mediedisplayet viser internetforbindelse med

en dobbeltpil i statuslinjen.

% Destinationssøgning via 3-ord-adresser er
ikke tilgængelig i alle lande.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5ª Hvorhen?
# Vælg landets kendingsbogstav(er).
# Vælg online-tjenestens udbyder i listen med

lande.

eller
# Hvis onboard-søgningen ikke leverer nogen

søgeresultater: Vælg Onlinesøgning.
# Indtast destinationsadressen som 3-ord-

adresse. Adskil ordene med et punktum.
Søgeresultaterne vises.

# Vælg destinationen på listen.
Destinationsadressen vises. Ruten kan bereg‐
nes.

% 3-ord-adresser fra what3words er et alterna‐
tivt adresseringssystem til flersproget geor‐
eferencering af globale steder med en opløs‐
ning på tre meter. Ved hjælp af denne indde‐
ling bliver steder på jorden, der ellers ikke
har nogen bygningsadresse som fx vej og
husnummer, også afdækket.

Brandenburger Tor i Berlin har fx følgende
sprogafhængige 3-ord-adresse:

R Tysk: tapfer.gebäude.verliehen
R Engelsk: that.lands.winning
R Fransk: posteaux.bobineur.ombrant

3-ord-adresser er entydige, lette at huske og
opfylder de fleste behov i hverdagen.

Du kan konvertere adresser til 3-ord-adresser
og tilbage her:

R På websiden http://what3words.com

R I apperne fra what3words

Valg af destination på kortet
Multimediesystem:
4© 5 Navigation
# Forskydning af kortet (/ side 240).
# Tryk i længere tid på betjeningselementet, når

trådkorset markere destinationen.
Destinationsadressen er vist.

Hvis der findes flere destinationer i trådkor‐
sets område, vises en liste med tilgængelige
veje og særlige destinationer.

# Vælg destinationen på listen.
Destinationsadressen vises. Ruten kan bereg‐
nes.

Visning af særlige destinationer i kortets
omgivelser
Hvis der findes flere destinationer i trådkorsets
område, er denne funktion tilgængelig.
# Vælg Ä.
# Vælg POI'er i nærheden.

Kortet vises.
# Stryg fingeren mod venstre eller højre på

betjeningselementet.
Næste eller foregående særlige destination
markeres på kortet. Navnet eller adressen
vises.

# Vælg symbolet for den særlige destination.

eller
# Filtrering af visningen efter særlig desti‐

nationskategori: Scroll på betjeningselemen‐
tet.

# Vælg den særlige destinationskategori.

Valg af destination fra favoritter

Forudsætninger 
R Destinationer er gemt som favoritter.

Lagring af en seneste destination eller en
foreslået destination som favorit
(/ side 236).

Multimediesystem:
4© 5 NavigationNavigation
5ª Hvorhen? 5 FAVORITTER
# Vælg en favorit.

Destinationsadressen vises. Ruten kan bereg‐
nes.
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Følgende funktioner er tilgængelige i menuen
Favoritter:

R Lagring af adresser for hjem og arbejde
R Oprettelse af favoritter
R Sletning af favoritter

# Endnu ingen adresser lagret for hjem og 
arbejde: Vælg Hjemme eller Arbejde.

# Bekræft spørgsmålet med Ja.
# Indtast favoritten som særlig destination eller

adresse (/ side 222).
# Oprettelse af favoritter: Vælg Tilføj favorit.
# Indtast favoritten som særlig destination eller

adresse (/ side 222).

eller
# Hvis alle positioner er optaget i favoritterne,

vælges først en favorit, som skal overskrives
(/ side 209).

# Følg handlingsinstruktionerne.
# Sletning af favoritter: Vælg V til en

destination.
# Vælg Slet.
eller
# Tryk på en favorit og fasthold trykket, indtil

menuen VALGMULIGHEDER vises.
# Vælg Slet.

Rute

Beregning af rute

Forudsætninger 
R Destinationen er indtastet.
R Destinationsadressen vises.

1¥ Der findes endnu ingen rute

¦ Der findes allerede en rute

# Vælg ¥.
Ruten til destinationen beregnes. Kortet viser
ruten. Herefter starter destinationsstyringen.

eller
# Vælg ¦.

Hvis der allerede findes en rute, vises der et
spørgsmål.

# Vælg Sæt som mellemdest..
Den valgte destinationsadresse indstilles som
næste mellemdestination. Destinationsstyrin‐
gen starter.

Hvis der allerede findes fire mellemdestinatio‐
ner, spørger multimediesystemet, om mellem‐
destination 4 skal slettes. Bekræft spørgsmå‐
let med Ja.

eller
# Vælg Start ny destinationsstyr..

Den valgte destinationsadresse indstilles som
ny destination. Den foregående destination
og mellemdestinationerne slettes. Destina‐
tionsstyringen til den nye destination starter.

Søgning efter særlige destinationer i nærhe‐
den

% Symbolerne for særlige destinationer til højre
ved siden af POI'er i nærheden viser de første
tre kategorier til genveje. Disse kategorier
kan du selv konfigurere (/ side 224).

# Vælg et symbol for en særlig destination.
Søgeresultaterne vises.

# Vælg en særlig destination.
Destinationsadressen vises. Ruten kan bereg‐
nes.

eller
# Vælg POI'er i nærhedenr.
# Søg via kategorier, indtast en søgning, eller

søg efter personlige særlige destinationer
(/ side 224).

# Vælg en særlig destination.
Destinationsadressen vises. Ruten kan bereg‐
nes.

Yderligere menufunktioner
# Lagring af destination: Vælg f.
# Vælg et alternativ.

Der findes følgende funktioner:

R Gem i „Seneste destinationer“
R Gem som favorit
R Gem som „Hjemme“
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R Gem som „Arbejde“
# Opringning til destinationen: Vælg Ring op,

hvis der findes et telefonnummer.
# Deling af destination via NFC eller QR-

kode: Vælg Del via NFC eller QR-kode.
# Hold mobiltelefonens NFC-område (se produ‐

centens betjeningsvejledning) hen mod opbe‐
varingsmåtten, eller læg mobiltelefonen på
den (/ side 248).

eller
# Hold mobiltelefonen hen tæt mod multime‐

diesystemet for at scanne QR-koden.
# Åbning af internetadresse: Vælg www, hvis

der findes en internetadresse.
# Visning på kort: Vælg Vis på kortet.

Valg af rutetype
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret 5 Rute
# Vælg rutetype.

Hvis der ikke findes nogen rute, beregnes den
næste rute med den nye rutetype.

Hvis der allerede findes en rute, beregnes
ruten med den nye rutetype.

Følgende rutetyper er til rådighed:

R Hurtig
Ruten med kort køretid beregnes.
R Kort

Ruten med kort kørselsstrækning beregnes.
R Eco

Der beregnes en økonomisk rute. Køretiden
kan være noget længere end for den hurtige
rute.
R Anhænger

Alternativet er tilgængeligt, når der er koblet
en anhænger på bilen.

Der vises et spørgsmål i multimediesystemet.
Bekræft spørgsmålet.

Ruten optimeres med henblik på anhænger‐
kørsel.

For disse rutetyper kan følgende funktioner
for dynamisk destinationsstyring vælges:
# Vælg Dynamisk dest.-styringr .
# Vælg Automatisk, Efter anmodning eller Slået 

fra.

Forklaring af funktioner:

R Automatisk
Ruten beregnes med den aktuelt indstillede
rutetype.

Der tages højde for trafikmeldinger fra Live
Traffic Information eller FM RDS-TMC
(/ side 237).

Live Traffic Information og FM RDS-TMC er
ikke tilgængelig i alle lande.
R Efter anmodning

Hvis der beregnes en ny rute med kortere
kørselstid på grund af trafikmeldinger, vises
en forespørgsel. Du kan fortsætte ad den
aktuelle rute eller skifte til den dynamiske
rute (/ side 239).
R Slået fra

Der tages ikke højde for trafikmeldinger for
ruten.

Beregning af alternative ruter
# Slå Foreslå alternativ rute til.

Displaytasten er aktiveret. Der beregnes alter‐
native ruter for alle ruter.

# Vælg en alternativ rute (/ side 230).

Valg af rutemuligheder
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret 5 Rute

Undgå bestemte områder
# Vælg Undgå-valgmuligheder.
# Vælg Undgå områder (/ side 242).

Undgåelse eller brug af motorveje, færger, bil‐
tog, tunneller, veje uden belægning
# Vælg Undgå-valgmuligheder.
# Til- eller frakobling af undgå-alternativet.

Undgåelse: Displaytasten er aktiveret. Ruten
undgår fx motorveje.

Brug: Displaytasten er slået fra. Ruten tager
fx højde for motorveje.

Der kan ikke altid tages hensyn til de valgte
rutemuligheder. En rute kan fx inkludere en
færge, selv om undgå-alternativet Undgå fær-
ger er slået til. I så fald vises en meddelelse,
og du hører en meddelelse.

Undgåelse eller brug af betalingsveje
# Vælg Undgå-valgmuligheder.
# Vælg Betalingsveje.
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# Slå Undgå alle til eller fra.

eller
# Slå alternativerne Kontant- eller kortbetaling

og Elektronisk betaling til eller fra.
Undgåelse: Displaytasten er aktiveret. Ruten
undgår betalingsveje med den valgte beta‐
lingstype.

Brug: Displaytasten er slået fra. Ruten tager
højde for veje, hvor der skal betales et gebyr
(vejafgift) i overensstemmelse med den valgte
betalingsmåde for brugen.

Undgåelse eller brug af vignetveje
# Vælg Undgå-valgmuligheder.
# Vælg Vignetpligtige veje.
# Slå Alle til eller fra.

eller
# Slå landene til eller fra.

Undgåelse: Displaytasten er aktiveret. Ruten
undgår vignetveje i de valgte lande.

Brug: Displaytasten er slået fra. Ruten tager
højde for veje i det valgte land, hvor der er
tidsrelateret betalingspligt (vignetpligt). Med
en vignet kan man benytte et vejnet i en tids‐
begrænset periode.

% Rutemulighederne er ikke tilgængelige i alle
lande.

Valg af meddelelser

Forudsætninger 
R For akustisk besked, når du nærmer dig 

en personlig særlig destination: USB-enhe‐
den indeholder personlige særlige destinatio‐
ner.
R USB-enheden er forbundet med multimedie‐

systemet.
R Kategorien, som den personlige særlige desti‐

nation hører til, er aktiveret.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret 5 Meddelelser
# Slå Læs vejnavne højt til.

Displaytasten er aktiveret. Navnet på vejen,
der skal drejes ned ad, udsendes i kørselsop‐
lysningen.

Funktionen er ikke til rådighed i alle lande og
på alle sprog.

Valg af meddelelser for TRAFIK
# Tilkobling af en meddelelse.

Displaytasten er aktiveret.

Der findes følgende funktioner:

R Trafikhændelser
Trafikhændelser udsendes, fx vejarbejde
og vejspærringer.

Funktionen er ikke til rådighed i alle lande
og på alle sprog.
R Læs advarsler højt

Advarselsmeddelelser udsendes, fx før
farlige kødannelser (hvis tilgængelige).

Funktionen er ikke til rådighed i alle lande
og på alle sprog.

Akustisk besked, når du nærmer dig en per‐
sonlig særlig destination
# Vælg Personlige POI'er.
# Aktivér en kategori.

Displaytasten er aktiveret. Du får så en akus‐
tisk besked, når du nærmer dig en personlig
særlig destination i denne kategori.

Visning af destinationsinfo for ruten

Forudsætninger 
R Der er indtastet en destination.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5¡
# Vælg Ruteoversigt.

Når destinationsstyringen er aktiv, vises desti‐
nationen og mellemdestinationer, hvis disse
er indtasten og endnu ikke er passeret.

Ruten kan desuden indeholde op til fire mel‐
lemdestinationer.

# Vælg en destination eller en mellemdestina‐
tion.

Følgende oplysninger vises:

R Resterende kørselsstrækning
R Ankomsttidspunkt
R Resterende køretid
R Navn, destinationsadresse
R Telefonnummer (såfremt tilgængeligt)
R Webadresse (såfremt tilgængelig)
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Planlægning af rute
Multimediesystem:
4© 5 Navigation
5¡ 5 Ruteoversigt
# Vælg Sæt mellemdestination.
# Indtast mellemdestinationen som særlig

destination eller adresse (/ side 222).
# Vælg mellemdestinationen.

Ruteoversigten vises igen efter valg af en mel‐
lemdestination.

# Beregn ruten med mellemdestinationer
(/ side 230).

% Slet en mellemdestination, hvis der allerede
findes fire mellemdestinationer
(/ side 230).

Redigering af rute med mellemdestinationer

Forudsætninger 
R Der er indtastet en destination.
R For forskydningsfunktionen findes der des‐

uden mindst en mellemdestination.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation
5¡ 5 Ruteoversigt
# Ændring af destinationsrækkefølge: Vælg
V for en mellemdestination eller en desti‐
nation.
En menu åbnes.

# Vælg Flyt.
ø er markeret.

# Forskyd mellemdestinationen eller destina‐
tionen til den ønskede position med 4
eller s.

# Tryk på ø.
# Sletning af destination: Vælg V for en

destination eller en mellemdestination.
# Vælg Slet.

Destinationen er slettet.

Beregning af rute med mellemdestinationer

Forudsætninger 
R Destinationen og mindst en mellemdestina‐

tion er indtastet.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation
5¡ 5 Ruteoversigt
# Vælg Start destinationsstyring.

eller
# Vælg Til navigationG, hvis ruten er blevet

redigeret.
# Bekræft meddelelsen med Ja.

Ruten beregnes. Destinationsstyringen star‐
ter.

Visning af ruteliste
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5¡
# Vælg Ruteliste.

I listen vises ruteafsnittene. Bilens aktuelle
position markeres på kortet.

Bilens aktuelle position vises med følgende
information:

R Symbolet a for bilens aktuelle position
vises.
R Navnet på den vej, der aktuelt køres på,

vises.
R Vejnummeret på den vej, der aktuelt

køres på, vises.

Rutelisten opdateres under kørslen.
# Visning af ruteafsnit: Stryg opad eller nedad

med fingeren på betjeningselementet.
Ruteafsnittet vises på kortet.

Valg af alternativ rute

Forudsætninger 
R Alternativet Foreslå alternativ rute er slået til

(/ side 228).

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5¡
# Vælg Alternative ruter.

Ruterne vises i henhold til indstillingen i
ruteindstillingerne.

Ruterne er nummereret.
# Vælg den alternative rute.
# Visning af rute på kort: Vælg Vis på kortet.
# Forskydning af kortet (/ side 240).
# Indstilling af kortets målestoksforhold

(/ side 240).

Aktivering af pendlerrute

Forudsætninger 
R Du har oprettet en profil (/ side 207).
R Alternativet Tillad destinationsforslag er slået

til (/ side 208).

230 MBUX multimediesystem



R Alternativet Aktivér pendlerrute er slået til.
R Multimediesystemet har indsamlet tilstrække‐

lige mængder data til at vise foreslåede desti‐
nationer.
R Systemet har indlært ruter for disse foreslå‐

ede destinationer.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret 5 Rute
# Slå Aktivér pendlerrute til.

Displaytasten er aktiveret. Navigationen regi‐
strerer automatisk, at bilen befinder sig på en
pendlerrute. Systemet starter selv en destina‐
tionsstyring uden instruktionsstemme.

På den daglige pendlerrute meldes der også
om trafikhændelser på strækningen ved kør‐
sel uden aktiv destinationsstyring.

Til-/frakobling af automatisk tankstations‐
søgning
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 Bil
# Slå Søgn. efter tankstation til eller fra.

Hvis brændstofreserven nås, og displaytasten
er aktiveret, vises en notifikation for at starte
søgning efter tankstationer.

Start af automatisk søgning efter tankstation

Forudsætninger 
R Den automatiske søgning efter en tankstation

er slået til (/ side 231).

Kørselssituation
Brændstoftankens reserveniveau er nået.

Meddelelsen Reservetank. Vil du starte søgning 
efter tankstation? vises.
# Vælg Ja.

Den automatiske søgning efter tankstationer
starter. De tilgængelige tankstationer langs
ruten eller i området omkring bilens aktuelle
position vises.

# Vælg en tankstation.
Tankstationens adresse vises.

# Beregn ruten (/ side 227).
Tankstationen indstilles som destination eller
næste mellemdestination.

# Hvis der allerede findes fire mellemdesti‐
nationer: Vælg Ja, når du bliver spurgt.
Tankstationen overføres til ruteoversigten.
Mellemdestination 4 slettes. Destinationssty‐
ringen starter.

Start af automatisk søgning efter rasteplads

Forudsætninger 
R ATTENTION ASSIST og funktionen Foreslå 

rasteplads er slået til (/ side 166).
R Rastepladser findes langs med det vejafsnit,

der skal køres på.

Kørselssituation
Meddelelsen Foreslå rasteplads. Vil du starte 
søgning efter rasteplads?vises.
# Vælg Ja.

Rastepladssøgningen starter. De tilgængelige
rastepladser langs ruten og i området
omkring bilens position vises.

# Vælg en rasteplads.
Rastepladsens adresse vises.

# Beregn ruten (/ side 227).
Rastepladsen indstilles som destination eller
næste mellemdestination.

# Hvis der allerede findes fire mellemdesti‐
nationer: Vælg Ja, når du bliver spurgt.
Rastepladsen overføres til ruteoversigten.
Mellemdestination 4 slettes. Destinationssty‐
ringen starter.

Visning af gemt rute på kortet

Forudsætninger 
R En USB-enhed med gemte ruter er tilsluttet til

multimediesystemet.
R Ruten er gemt i dataformatet GPS Exchange

Format (.gpx) i mappen "Routes".

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5ª Hvorhen?
5 GEMTE RUTER
# Vælg en rute.
# Vælg Vis på kortet.
# Forskydning af kortet (/ side 240).

Start af gemt rute

Forudsætninger 
R En USB-enhed med gemte ruter er tilsluttet til

multimediesystemet.
R Ruten er gemt i dataformatet GPS Exchange

Format (.gpx) i mappen "Routes".

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5ª Hvorhen?
5 GEMTE RUTER
# Vælg en rute.
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# Vælg Start destinationsstyring fra rutens start
eller Start destinationsstyring fra aktuel posi-
tion.
Destinationsstyringen starter.

% I menuen kan ruten med f gemmes
(/ side 227).

Optagelse af rute

Forudsætninger 
R En USB-enhed er tilsluttet til multimediesyste‐

met.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5ª Hvorhen?
5 GEMTE RUTER
# Start optagelse: Vælg Start optagelse af en 

ny rute.
Der vises et rødt optagelsessymbol.

Ruten gemmes på USB-enheden.
# Stands optagelse: Vælg Afslut optagelse.

Lagring af optaget rute

Forudsætninger 
R En USB-enhed er tilsluttet til multimediesyste‐

met.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5ª Hvorhen?
5 GEMTE RUTER
# Vælg en rute.
# Vælg f.
# Vælg Gem i „Seneste destinationer“.

Ruten er gemt i hukommelsen under "Seneste
destinationer" og kan vælges dér til destinati‐
onsstyring.

Redigering af gemt rute

Forudsætninger 
R En USB-enhed med gemte ruter er tilsluttet til

multimediesystemet (/ side 265).

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5ª Hvorhen?
5 GEMTE RUTER
# Vælg en rute med V.
# Indtastning af navn: Vælg Ændr navn.
# Indtast navnet.
# Vælg OK.

eller

# Tryk på tasten G, hvis navnet er blevet
ændret.

# Vælg Ja.
# Sletning af rute: Vælg Slet.
# Vælg Ja.

Destinationsstyring

Oplysninger om destinationsstyring

& ADVARSEL Fare for uopmærksomhed på
grund af betjening af integreret kommuni‐
kationsudstyr under kørslen

Hvis du under kørslen betjener kommunika‐
tionsudstyr, der er integreret i bilen, kan din
opmærksomhed blive afledt fra det, der sker i
trafikken. Desuden risikerer du at miste kon‐
trollen over bilen.
# Dette udstyr må kun betjenes, når de

trafikale forhold tillader det.
# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen

standses under hensyntagen til trafik‐
ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gæl‐
der i det land, du aktuelt opholder dig i, ved drif‐
ten af multimediesystemet.
Destinationsstyringen starter, når en rute er
beregnet.

Færdselsregler har altid højere prioritet end mul‐
timediesystemets kørselsinstruktioner.

Kørselsinstruktioner er:

R Navigationsstemme
R Destinationsstyringsvisninger
R Anbefalede vognbaner

Hvis du ikke følger kørselsinstruktionerne eller
forlader den beregnede rute, beregnes der auto‐
matisk en ny rute.

Kørselsinstruktioner kan afvige fra de faktiske
trafikale forhold:

R Ruteføringen er ændret.
R Kørselsretningen for en ensrettet vej er blevet

ændret.

Du skal derfor altid være opmærksom på de aktu‐
elle færdselsregler og den aktuelle trafiksituation
under kørslen.
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I følgende situationer kan ruten afvige fra den ide‐
elle rute:

R Vejarbejde
R Ufuldstændige digitale kortdata

Oplysninger om GPS-modtagelse
Navigationssystemets korrekte funktion afhænger
blandt andet også af GPS-modtagelsen. I
bestemte situationer kan GPS-modtagelsen være
forringet, defekt eller slet ikke mulig, fx i tunneler
og parkeringshuse.

Oversigt over kørselsmanøvrer

Kørselsmanøvrer vises på følgende måder:

R Detaljeret visning af vejkrydset

Visningen vises, når der køres ind i vejkryds.
R 3D-billede

Visningen ses, når der køres på vejafsnit uden
vejkryds, fx motorvejsfrakørsler og motor‐
vejskryds.

3D-billede af den forestående kørselsma‐
nøvre (eksempel)

1 Kørselsmanøvre
2 Manøvreringssted, herover aktuel afstand til

manøvreringsted
3 Bilens aktuelle position

Kørselsmanøvren er inddelt i tre faser:

R Forberedelsesfasen

Hvis der er tilstrækkelig tid mellem kørsels‐
manøvrerne, forbereder multimediesystemet
dig på den forestående kørselsmanøvre. Der
fremkommer en navigationsmeddelelse, fx
"Drej snart til højre".

Kortet vises på hele skærmen.

I statuslinjen vises retningsinformationen
eller navnet på den vej, der skal drejes ind på,
og afstanden til manøvreringsstedet.
R Meddelelsesfasen

Multimediesystemet forbereder dig på den
nært forestående kørselsmanøvre, fx med

stemmemeddelelsen "Drej til højre om
100 m".

Visningen er delt i to. I venstre halvdel ser du
kortet, og i højre halvdel en detaljeret visning
af vejkrydset eller et 3D-billede af den fore‐
stående kørselsmanøvre.
R Manøvrefasen

Multimediesystemet forbereder dig på den
umiddelbart forestående kørselsmanøvre, fx
med stemmemeddelelsen "Drej til højre nu".

Visningen er delt i to.

Kørselsmanøvren sker, når afstanden til
manøvreringsstedet 2 vises som 0 m, og
symbolet for bilens aktuelle position 3 har
nået manøvreringsstedet 2.

Når kørselsmanøvren er afsluttet, vises kortet
på hele skærmen.

% Kørselsmanøvrer vises også i instrumentdis‐
playet.

Oversigt over anbefalede vognbaner
Visningen sker på veje med flere vognbaner.

Hvis det digitale kort indeholder passende data,
kan multimediesystemet vise anbefalede vognba‐
ner.

1 Ikke anbefalet vognbane (grå pil)
2 Mulig vognbane (hvid pil)
3 Anbefalet vognbane (hvid pil på blå bag‐

grund)

Forklaring til de viste vognbaner:

R Ikke anbefalet vognbane 1

I denne vognbane er det ikke muligt at udføre
den næste kørselsmanøvre uden at skifte
vognbane.
R Mulig vognbane 2

I denne vognbane er det kun muligt at fore‐
tage den næste kørselsmanøvre.
R Anbefalet vognbane 3
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I denne vognbane er det muligt at foretage
den næste kørselsmanøvre og den næste
igen.

I løbet af kørselsmanøvren kan der komme flere
vognbaner til.

% Anbefalede vognbaner vises også i instru‐
mentdisplayet.

% Live Traffic Information findes ikke i alle
lande.

Brug af motorvejsoplysninger

Forudsætninger 
R Alternativet Motorvejsinfo er slået til

(/ side 242).

Under kørsel på motorvej vises motorvejfacilite‐
ter 1 og de tilgængelige servicefaciliteter 2
langs kørselsstrækningen i oversigten. Det er fx
tankstationer, parkeringspladser, rastepladser
eller motorvejsfrakørsler.
# Opklapning af visningen: Vælg r.

Posterne er sorteret efter stigende afstand fra
bilens aktuelle position.

# Nedklapning af visningen: Tryk let på kor‐
tet.

eller
# Brug af motorvejsoplysninger: Vælg en

post.
# Vælg en af servicefaciliteterne i listen, hvis

der er flere tilgængelige servicefaciliteter.
Destinationsadressen og kortpositionen
vises.

# Beregn ruten (/ side 227).

eller
# Søg efter en særlig destination i nærheden.

eller
# Vælg yderligere funktioner, fx servicefacilite‐

tens destinationsadresse.

Brug af genveje til destination, alternative
ruter og særlige destinationer

Forudsætninger 
R Kategorien for særlige destinationer er konfi‐

gureret til hurtig adgang (/ side 224).

# Vælg 1 i forbindelse med en aktiv destinati‐
onsstyring.
Adressen på destinationen eller på næste
mellemdestination vises.

Brug af alternativ rute
# Vælg Alternativ rute.

Ruterne vises i henhold til indstillingen i
ruteindstillingerne.

Ruterne er nummereret.
# Vælg den alternative rute.

Indstilling af særlig destination som mellem‐
destination
# Vælg et kategorisymbol, fx B for parke‐

ringsplads.
# Vælg en særlig destination på listen.

Valget foretages på ruten. Destinationsadres‐
sen vises. Ruten kan beregnes.

# Kategorier for særlige destinationer 
anvendes til hurtig adgang: Vælg en af søg‐
epositionerne I nærheden, I destinationsom-
rådet eller På ruten.

# Vælg en særlig destination på listen.

eller
# Indtast en søgning i søgefeltet, og filtrér

listen.
# Vælg en særlig destination på listen.

Destinationsadressen vises. Ruten kan bereg‐
nes.

Lagring af bilens aktuelle position
# Vælg Gem position.

Bilens aktuelle position er gemt i hukommel‐
sen "Seneste destinationer".
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Destinationen er nået
Når destinationen er nået, ser du målflaget Í.
Destinationsstyringen er afsluttet.

Når du er fremme ved en mellemdestination, ser
du et mellemdestinationsflag med mellemdesti‐
nationens nummer Î. Destinationsstyringen
fortsættes.

Til-/frakobling af navigationsstemmemedde‐
lelser
# Frakobling: Tryk på volumenknappen på rat‐

tet eller på tasten 8/Ü på multimedie‐
systemet under navigationsmeddelelsen
(/ side 206).
Meddelelsen De talte kørselsinstruktioner er 
slået fra. vises.

eller
# Kald navigationsmenuen frem (/ side 221).
# Vælg !.

Symbolet skifter til #.
# Tilkobling: Vælg #.

Den aktuelle navigationsstemmemeddelelse
gentages.

Symbolet skifter til !.

% Denne funktion kan du tilføje og aktivere i
favoritterne under navigationskategorien.

Til- eller frakobling af navigationsmeddelelser
under telefonsamtaler
# Tryk på tasten © på rattet.

eller
# Tryk i længere tid på tasten %/© på

multimediesystemet.

eller
# Tryk på © i mediedisplayet.
# Vælg Indstillinger.
# Vælg System.
# Vælg Audio.
# Vælg Navigations- og trafikradiomeldinger.
# Slå Kørselsinstruktioner under telefonsamtale

til eller fra.
Hvis funktionen er slået til, er displaytasten
aktiveret.

# Lukning af menu: Vælg q.

Indstilling af lydstyrke for navigationsstem‐
memeddelelser
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Audio
5 Navigations- og trafikradiomeldinger
# Vælg Lydstyrke for kørselsinstrukt..
# Indstil lydstyrken.

Destinationsstyringen er aktiv
# Drej på volumenknappen på multifunktions‐

rattet under en navigationsstemmemedde‐
lelse.

eller
# Tryk volumenvippekontakten op eller ned på

multimediesystemet.

Til- eller frakobling af volumensænkning
under navigationsmeddelelse
# Tryk på tasten © på rattet.

eller
# Tryk i længere tid på tasten %/© på

multimediesystemet.

eller
# Tryk på © i mediedisplayet.
# Vælg Indstillinger.
# Vælg System.
# Vælg Audio.
# Slå Lydsænkning til eller fra.

Gentagelse af navigationsstemmemeddelel‐
ser

Forudsætninger 
R Der findes en rute.
R Destinationsstyringen er aktiv.

Multimediesystem:
4 Navigation
# Vælg !.
# Vælg #.

Den aktuelle navigationsstemmemeddelelse
gentages.

% Denne funktion kan du tilføje og aktivere i
favoritterne under navigationskategorien.

Afbrydelse af destinationsstyring

Forudsætninger 
R Der findes en rute.
R Destinationsstyringen er aktiv.
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# Kald menuen Navigation frem.
# Vælg ¤ i menuen Navigation

(/ side 221).

Destinationsstyring til en offroad-destination
En offroad-destination findes på det digitale kort.
Men kortet indeholder ingen vej, der fører til des‐
tinationen.

Du kan indtaste offroad-destinationer på kortet,
via geokoordinater eller ved hjælp af en 3-ords
adresse. Destinationsstyringen sker ved hjælp af
navigationsstemmemeddelelser og destinations‐
styringsvisninger på veje, som multimediesyste‐
met kender til, så længe det er muligt.

Kort tid inden du når den sidste kendte kortposi‐
tion, hører du en stemmemeddelelse, fx "Følg
venligst retningspilen". I displayet ses en retning‐
spil og luftlinjeafstanden til destinationen.

Oversigt over destinationsstyringen fra en
offroad-position til destinationen
I forbindelse med en offroad-position er bilen
aktuelle position på det digitale kort uden for til‐
gængelige veje.

Disse oplysninger vises ved destinationsstyrin‐
gens start:

R Der vises en meddelelse om, at vejen ikke er
registreret.
R En retningspil, som angiver luftlinjeretningen

til destinationen.

Når bilen igen kører på en vej, som multimediesy‐
stemet kender, sker destinationsstyringen på
sædvanlig vis.

Oversigt offroad under destinationsstyring
Det faktiske vejforløb kan afvige fra det digitale
korts data, fx på grund af vejarbejde. I sådanne
tilfælde kan multimediesystemet midlertidigt ikke
placere bilens aktuelle position på det digitale
kort. Bilen er offroad.

Når bilen er offroad, ses følgende visninger:

R Der vises en meddelelse om, at vejen ikke er
registreret.
R En retningspil, som angiver luftlinjeretningen

til destinationen.

Når bilen igen kører på en vej, som multimediesy‐
stemet kender, sker destinationsstyringen på
sædvanlig vis.

Destination

Lagring af bilens aktuelle position
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5¡ 5 Position
# Vælg Gem position.

Bilens aktuelle position er gemt i hukommel‐
sen "Seneste destinationer".

Via genveje

# Vælg 1 i forbindelse med en aktiv destinati‐
onsstyring.
Adressen på destinationen eller på næste
mellemdestination vises.

# Vælg Gem position.

Redigering af seneste destinationer

Forudsætninger 
R For bearbejdning af foreslåede destinationer:

Funktionen Tillad destinationsforslag er akti‐
veret (/ side 208).
R Multimediesystemet har indsamlet tilstrække‐

lige mængder data til at vise foreslåede desti‐
nationer.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5ª Hvorhen?
5 SENESTE DEST

Følgende destinationer kan redigeres:

R Destinationer
R Foreslåede destinationer

# Vis ikke længere foreslået destination: 
Vælg V for en foreslået destination.

# Vælg Foreslå ikke igen.

Lagring af seneste destination som favorit

% Du kan vælge destinationen via favoritter,
efter at du har gemt den (/ side 209).

# Vælg V for en destination.
# Vælg f Gem som favorit .
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# Lagring som favorit: Vælg Gem som favorit.
# Lagring som hjemadresse: Vælg Gem som 

„Hjemme“.
# Lagring som firmaadresse: Vælg Gem som 

„Arbejde“.

Sletning af seneste destination
# Sletning af destination: Vælg V for en

seneste destination.
# Vælg Slet.
# Vælg Ja.
# Sletning af alle destinationer: Vælg Ä.
# Vælg Slet alle.
# Vælg Ja.

Destinationsstyring med aktuelle trafikmel‐
dinger

Oversigt over trafikoplysninger

% Tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande.

Trafikmeldinger modtages med følgende tjene‐
ster:

R Live Traffic Information
R FM RDS-TMC

Det er ikke muligt at benytte begge tjenester
samtidigt.

Live Traffic Information eller FM RDS-TMC
vises med et symbol.

% Risikomeldinger modtages via tjenesten Car-
to-X.

% Der kan være afvigelser mellem de modtagne
trafikmeldinger og de faktiske trafikale for‐
hold.

Værd at vide om Live Traffic Information:

R Aktuelle trafikmeldinger modtages via inter‐
netforbindelsen (for udvalgte lande).
R Trafiksituationen opdateres med korte, jævne

mellemrum.
R I visse lande er abonnementstjenesten gratis i

tre år fra produktionsdatoen.

Status vises under abonnementsoplysnin‐
gerne (/ side 237).

Bilens positioner sendes regelmæssigt til Daimler
AG. Daimler AG anonymiserer dataene med det
samme og sender dem videre til trafikdataudby‐
deren. Ved hjælp af disse data overføres trafik‐
meldinger til bilen, som er relevante for bilens

position. Bilen er samtidig sensor for trafikstrøm‐
men og bidrager til at højne trafikmeldingernes
kvalitet.

Hvis du ikke ønsker at sende bilens position, har
du følgende muligheder:

R Du deaktiverer tjenesten på Mercedes PRO
connect.
R Du kan få tjenesten deaktiveret på et

Mercedes-Benz serviceværksted.

Værd at vide om FM RDS-TMC:

R En FM RDS-TMC-radiosender udsender for‐
uden radioprogrammet også trafikmeldinger.
R FM RDS-TMC er ikke tilgængelig i alle lande.

Visning af abonnementsoplysninger for Live
Traffic Information

Forudsætninger 
R Bilen er udstyret med Live Traffic Information.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5¡ 5 Trafik
# Manuel visning: Vælg Live Traffic abonne-

mentsinfo.
Trafikdataudbyderens logo og abonnementets
status vises. Abonnementet er enten gyldigt
eller udløbet.

Det vises automatisk, at abonnementet er udlø‐
bet:

R En måned før udløbsdatoen
R En uge før udløbsdatoen
R På dagen for udløbsdatoen

% Når abonnementet er udløbet, er FM RDS-
TMC tilgængelig i udvalgte lande.
Abonnementet kan forlænges (/ side 238).

Registrering af Live Traffic Information

Forudsætninger 
R Bilen er udstyret med Live Traffic Information.
R Du skal have en brugerkonto på Mercedes

PRO websiden.

Tjenesten Live Traffic Information skal registre‐
res. Dermed sikres den fulde løbetid på tre år.
# Opret en brugerkonto på Mercedes PRO på:

http://www.mercedes.pro. Det kræver en
gyldig e-mailadresse.

# Opret bilen med bil-id-nummeret (VIN).
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# Registrering hos et Mercedes-Benz ser‐
viceværksted: Få et Mercedes-Benz service‐
værksted til at foretage registreringen.

Forlængelse af abonnement til Live Traffic
Information

Forudsætninger 
R Bilen er udstyret med Live Traffic Information.
R Du skal have en brugerkonto på Mercedes

PRO websiden.

# Åbn Mercedes PRO websiden.
# Åbn Mercedes PRO brugerkontoen.
# Skift via den tilknyttede bil til Mercedes PRO

connect Online Store.
# Vælg tjenesten Live Traffic Information.
# Vælg forlængelsestidsrummet.
# Læg produktet i varekurven.
# Acceptér de generelle og specifikke brugsbe‐

stemmelser.
Live Traffic Information er fortsat aktiveret i
den valgte forlængelsesperiode. Forlængel‐
sesdatoen er samtidig startdatoen for forlæn‐
gelsen.

Visning af trafikinformation

Forudsætninger 
R Visningen Trafik er slået til (/ side 239).
R Følgende trafikvisninger er slået til

(/ side 239):

Trafikhændelser
Fri trafikafvikling
Forsinkelse

Multimediesystem:
4©

# Vælg Navigation.

På kortet vises følgende trafikinformation:

R Trafikhændelser, fx: 
- Vejarbejde
- Vejspærringer
- Advarselsmeddelelser

Symbolerne for trafikhændelser vises med
farve på ruten, når destinationsstyringen er
aktiv. Uden for ruten er disse grå.
R Advarselsmeddelelsessymboler:

- Symbolet d

- Trafiksikkerhedsoplysninger, fx når bilen
nærmer sig slutningen af en bilkø

Når bilen nærmer sig et risikosted på
ruten, vises der en advarselsmeddelelse
på kortet. Desuden kan der blive udsendt
en advarselsmeddelelse i højttalerne.

R Trafikflowoplysninger:
- Kø (rød linje)
- Trafik med kødannelser (orange linje)
- Tæt trafik (gul linje)
- Fri trafik (grøn linje)
R Visning af trafikforsinkelser på ruten med en

varighed på mere end ét minut

Visning af trafikhændelser

Forudsætninger 
R Visningen Trafikhændelser er slået til

(/ side 239).

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5¡ 5 Trafik
# Vælg Trafikmeldinger.

Listen er sorteret efter afstand og viser de
modtagne trafikhændelser.

Trafikhændelserne på ruten vises først.

En trafikhændelse vises med følgende infor‐
mation:

R Vejnummer
R Trafikhændelsessymbol

På ruten: farvet

Uden for ruten: gråt
R Årsag
R Vejsymbol (trafikhændelse på ruten)
R Afstand fra bilens aktuelle position

# Vælg en trafikhændelse.
Den detaljerede information vises, fx ruteaf‐
snittet.

Visning af trafikhændelser i kortets omgivel‐
ser
# Vælg et trafikhændelsessymbol på kortet.

Trafikhændelsens detaljer vises.
# Vælg Ä.
# Vælg Trafikhændelser i nærheden.

På kortet vises trafikhændelsessymbolerne i
omgivelserne.

238 MBUX multimediesystem



Oplysninger om trafikhændelsen vises i sta‐
tuslinjen:

R Trafikhændelsessymbol
R Årsagen til trafikhændelsen, fx vejarbejde
R Advarselsmeddelelse (på rød baggrund)

# Valg af trafikhændelsessymbol: Vælg q
eller r.

# Valg af kortudsnit: Tryk på touchscreenen.

eller
# Tryk på touch control.
# Forskyd kortet.
# Tilbage til navigationskortet: Tryk let på
G.

eller
# Tryk på touch control-tasten G.

Tilkobling af trafikmeldingsvisning
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
# Slå Trafik til.

Displaytasten er aktiveret.

Tilkobling af trafikhændelser, fri kørsel og tra‐
fikforsinkelse
# Vælg Avanceret.
# Vælg Visning.
# Vælg Kortelementer.
# I rubrikken TRAFIK: Slå alternativerne Trafik-

hændelser, Fri trafikafvikling og Forsinkelse
til.
Hvis der er modtaget trafikmeldinger, vises
trafikhændelser som fx vejarbejde, vejspær‐
ringer, lokale meldinger (fx tåge) og advarsels‐
meddelelser.

Trafikforsinkelserne for den aktuelle rute
vises. Der tages højde for forsinkelser i trafik‐
ken med en varighed på mere end ét minut.

Visning af lokale meldinger
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5¡ 5 Trafik
# Vælg Områdemeldinger.

Lokale meldinger vises, fx tåge eller kraftig
regn.

# Vælg en lokal melding.
Detaljerne vises.

Accept af forespørgsel om anbefalet omkør‐
sel

Forudsætninger 
R I menuen DYNAMISK DEST.-STYRING er Efter 

anmodning slået til # (/ side 228).
R Destinationsstyringen er aktiv.
R Der foreligger trafikmeldinger for den aktuelle

rute.

Når der beregnes en rute med kortere køretid,
vises den aktuelle og den nye rute.

% Der vises en notifikation, hvis du bruger en
anden funktion. Bekræft notifikationen.

# Accept af den nye rute: Vælg Anvend anbe-
falet alternativ rute.

# Behold den aktuelle rute: Vælg Bibehold 
aktuel rute.

Car-to-X-Communication

Oversigt Car-to-X-Communication

For at anvende Car-to-X-Communication gælder
følgende forudsætninger:

R Bilen er udstyret med et multimediesystem
med navigation og et kommunikationsmodul
med et aktiveret integreret SIM-kort.
R Du har en brugerkonto hos Mercedes PRO.
R Tjenesten Car-to-X-Communication er aktive‐

ret.

% Car-to-X-Communication er tilgængelig i
udvalgte lande.

Kommunikationsmodulet etablerer automatisk en
internetforbindelse, efter at tændingen er slået
til. Hvis der findes risikomeddelelser, vises disse
efter kort tid. Afhængigt af mobiltelefonforbindel‐
sen fremkommer visningen efter mellem et
sekund og ca. et minut.

Fordele ved Car-to-X-Communication:

R Risici registreres automatisk af bilen i bag‐
grunden, eller de kan meldes af føreren. De
sendes så til biler med Car-to-X-Communica‐
tion i nærheden.
R Aktuelle oplysninger om risikobetonede ste‐

der i nærheden af den aktuelle bilposition
modtages, hvis de er tilgængelige.

Dermed kan du i god til tilpasse din køremåde
til de trafikale forhold.

Brugen af Car-to-X-Communication kræver regel‐
mæssig afsendelse af bildata til Daimler AG.

MBUX multimediesystem 239



Dataene pseudonymiseres med det samme af
Daimler AG. Bildataene slettes efter et passende
tidsrum (nogle uger) og lagres ikke permanent.

% Data, der anvendes til identifikation, erstat‐
tes ved pseudonymiseringen. Således beskyt‐
tes din identitet mod, at uvedkommende får
adgang til den.

Visning af risikomeddelelser
Multimediesystem:
4©

# Vælg Navigation.
Hvis der tilgængelige risikomeddelelser, vises
disse på kortet.

Følgende risikomeddelelser vises på kortet:

R Biler med skader (tekniske uheld)
R Ulykker
R Vejrmæssige risici
R Almindelige risici
R Havariblinklys, hvis det er tændt
R Mobilt arbejdssted

Visningen er ikke tilgængelig i alle lande og
regioner.

I Tyskland er visningen aktuelt tilgængelig i
delstaten Hessen.

% Instruktionsstemmen „Trafikhændelse for‐
ude“ aktiveres fra en hastighed på mindst
60 km/t., når du nærmer dig et risikobetonet
sted.
Instruktionsstemmen aktiveres ikke ved vejr‐
mæssige risici.

Udsendelse af faremeddelelser
Automatisk registrerede faremeddelelser sendes
fra bilen.
# Egen udsendelse af faremeddelelser: Tryk

let på mediedisplayet, når kortet vises.
Menuen Navigation vises.

# Vælg ¡.
# Vælg Giv meddelelse om trafikhændelse.

Der vises en søgning.
# Vælg Ja.

Meddelelsen Tak for hjælpen med at undgå 
ulykker! vises.

Kort og kompas

Indstilling af kortets målestoksforhold
Multimediesystem:
4© 5 Navigation

Zoom ud
# Tryk med en finger på mediedisplayet to

gange hurtigt efter hinanden, hvis kortet
vises.

eller
# Træk to fingre fra hinanden på mediedis‐

playet.

Zoom ind
# Tryk med to fingre på mediedisplayet.

eller
# Træk to fingre sammen på mediedisplayet.

% Du kan indstille kortets målestoksforhold
(/ side 218).

Forskydning af kortet
Multimediesystem:
4© 5 Navigation
# Bevæg fingeren i en vilkårlig retning på

touchscreenen, når kortet vises.

Hvis kortet er blevet forskudt, vises fx følgende
information i statuslinjen:

R Afstanden fra bilens aktuelle position vises.
R Information om den aktuelle kortposition, fx

vejnavnet, vises.

Følgende funktioner er tilgængelige:

R Valg af en destination på kortet
(/ side 226).
R Vælg en særlig destination (/ side 224).
R Visning af trafikhændelser på kortet

(/ side 238).

Funktionen findes ikke i alle lande.

# Nulstilling af kort til bilens aktuelle posi‐
tion: Tryk let på symbolet \.

Drejning af kortet
# Drej to fingre mod venstre eller højre på

mediedisplayet.
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Valg af kortretning
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret
# Vælg Visning.
# Vælg Kortretning.
# Vælg et alternativ.

Den aktuelle indstilling er markeret med en
prik #.

Der findes følgende funktioner:

R Funktionen 2D kørselsretning: Kortet er i
2D og orienteret i kørselsretningen.
R Funktionen 2D mod nord: Kortet er i 2D

og orienteret mod nord.
R Funktionen 3D: Kortet er i 3D og oriente‐

ret i kørselsretningen.

eller
# Via hurtig adgang: Tryk gentagne gange på

kortets kompassymbol Ä.
Visningen skifter i rækkefølgen fra 3D, 2D 
kørselsretning til 2D mod nord.

Hvis kortet forskydes, er det muligt at skifte
mellem 3D og 2D mod nord.

Valg af symboler for særlige destinationer til
kortvisningen
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z

Særlige destinationer er fx tankstationer og hotel‐
ler. Disse kan vises som symboler på kortet. Ikke
alle særlige destinationer er til rådighed alle
vegne.

Personlige særlige destinationer er destinationer,
du fx har gemt på en USB-enhed.

% Du kan slå visningen af symboler for særlige
destinationer til eller fra på kortet som favo‐
rit.

# Til-/frakobling via hurtig adgang: Slå POI-
symboler til eller fra, hvis tilgængelig.
Symbolerne for særlige destinationer vises på
kortet i de valgte kategorier.

eller
# Til-/frakobling i menuen: Vælg Avanceret.
# Vælg Visning.
# Vælg Kortelementer.
# Vælg POI-symboler.

Menuen POI-SYMBOLER vises.
# Slå Vis POI'er til eller fra.

Valg af kategorier
# Vælg POI-SYMBOLER Alle kategorier r i

menuen.
# Slå Vis alle til eller fra.

Hvis funktionen er slået til, vises symbolerne
for særlige destinationer i alle kategorier på
kortet.

eller
# Vælg kategorier og (eventuelle) underkatego‐

rier r.
# Slå kategorierne til eller fra.

Symbolerne for særlige destinationer i de
valgte kategorier vises på kortet.

Valg af kategorier for særlige personlige
destinationer
# Vælg POI-SYMBOLER Personlige POI'er r i

menuen.
# Vælg en kategori r.
# Slå Vis på kortet til eller fra.

Når visningen er slået til, og bilen nærmer sig
en personlig særlig destination i denne kate‐
gori, kan der udsendes en visuel og akustisk
meddelelse.

# Meddelelse, når bilen nærmer sig: Vælg en
kategori eller en personlig særlig destination
V.

# Slå Visuelt tip og Lydsignal til eller fra.

Slå visning af kategorier for hurtig adgang til
eller fra
# Slå en kategori til eller fra i menuen POI-SYM-

BOLER.

Nulstilling af visningen af symboler for sær‐
lige destinationer
# Vælg POI-SYMBOLER Nulstil POI'er i menuen.

Indstillingerne nulstilles til standardindstillin‐
gerne.

Valg af tekstoplysninger til visning på kortet
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret
# Vælg Visning.
# Vælg Tekstoplysninger.
# Vælg en valgmulighed under rubrikken FOO-

TER.
Den aktuelle indstilling er markeret med en
prik #.
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Der findes følgende funktioner:

R Valgmuligheden Aktuel vej
Den aktuelle vej, der køres på, vises i bundlin‐
jen.

Når kortet forskydes, vises vejnavnet, navnet
på den særlige destination eller områdenav‐
net under trådkorset.
R Alternativet Geokoordinater bruges til at få

vist følgende information i bundlinjen:
- Bredde- og længdegrad
- Højdeangivelse

Højdeangivelsen kan afvige fra de faktiske
forhold.

- Antal modtagne satellitter

Hvis kortet forskydes, vises disse oplys‐
ninger ikke.

R Valgmuligheden Ingen
Mediedisplayet viser ingen tekstinformation i
bundlinjen.

Aktivering/deaktivering af motorvejsoplys‐
ninger
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
# Via hurtig adgang: Slå Motorvejsinfo til eller

fra.
Displaytasten er aktiveret eller slået fra.

eller
# Via menuen: Vælg Avanceret.
# Vælg Visning.
# Vælg Tekstoplysninger.
# Slå Motorvejsinfo til eller fra.

Når displaytasten er aktiveret, vises der eks‐
tra information om forestående motorvejsfa‐
ciliteter under kørsel på motorvej. Det er fx
parkeringspladser, rastepladser eller motor‐
vejsfrakørsler.

Visning af næste krydsende vej

Forudsætninger 
R Destinationsstyringen er ikke aktiv.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret
# Vælg Visning.
# Vælg Tekstoplysninger.

# Slå Næste tværgående vej til.
Displaytasten er aktiveret. Når funktionen er
slået til, og der køres uden destinationssty‐
ring, vises navnet på den næste krydsende
vej øverst i displayet.

Visning af kortversion
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret
# Vælg Visning.
# Vælg Kortversion.

De detaljerede oplysninger vises.

% Du kan opdatere kortdataene med tjenesten
Online kortopdatering fra Mercedes PRO con‐
nect (/ side 243).
Når en ny kortversion er tilgængelig, vises
der en notifikation i mediedisplayet.

% Oplysninger om nye versioner af det digitale
kort kan fås på et Mercedes-Benz service‐
værksted.

Oversigt over undgåelse af område på ruten
Du har mulighed for at undgå områder på en rute,
som du ikke ønsker at køre igennem.

Der tages højde for motorveje eller flersporede
motortrafikveje, der løber igennem et område, du
vil undgå, på ruten.

Undgåelse af nyt område på ruten
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret 5 Rute
5 Undgå-valgmuligheder 5 Undgå områder
# Vælg Undgå nyt område.
# Start på kortet: Vælg Via kort.
# Forskydning af kortet (/ side 240).
# Start via destinationssøgning: Vælg Via 

indtastning af adresse.
# Indtast adressen (/ side 222).
# Vælg destinationen i listen, eller acceptér

med a.
Kortet vises.

# Vis område: Tryk eller tryk let på betjenings‐
elementet.
Der vises en rød firkant. Den markerer det
område, som skal undgås.

# Ændring af kortmålestok: Træk to fingre fra
hinanden eller sammen på mediedisplayet.
Kortets målestoksforhold formindskes eller
forstørres.
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# Registrering af område: Tryk på betjenings‐
elementet.
Området overføres til listen.

Ændring af område, som du ikke ønsker at
køre igennem
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret 5 Rute
5 Undgå-valgmuligheder 5 Undgå områder
# Vælg et område i listen.
# Vælg Redigér.
# Flytning af område på kortet: Stryg i en vil‐

kår retning på betjeningselementet.
# Ændring af områdets størrelse: Tryk let,

eller tryk på betjeningselementet.
# Stryg opad eller nedad på betjeningselemen‐

tet.
# Tryk let eller tryk på betjeningselementet.
# Højdetagen for område på rute: Vælg et

område på listen.
# Slå Undgå område til.

Displaytasten er aktiveret.

Hvis destinationsstyringen er aktiv, beregnes
der en ny rute.

Hvis der endnu ikke findes nogen rute, tages
der højde for indstillingen ved næste destina‐
tionsstyring.

Ruten kan i følgende tilfælde indeholde et
område, som du ikke ønsker at køre igennem:

R Destinationen ligger i et område, der skal
undgås.
R Ruten indeholder motorveje eller flerspo‐

rede motortrafikveje, som løber igennem
et område, du vil undgå.
R Der findes ingen hensigtsmæssig alterna‐

tiv rute.

Sletning af område
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret 5 Rute
5 Undgå-valgmuligheder 5 Undgå områder
# Sletning af område: Vælg et område på

listen.
# Vælg Slet.
# Bekræft spørgsmålet med Ja.

# Sletning af alle områder: Hvis der er indstil‐
let mindst to områder, som du vil undgå, væl‐
ges Slet alle.

# Bekræft spørgsmålet med Ja.

Oversigt over opdatering af kortdata

Opdatering på et Mercedes-Benz serviceværk‐
sted
Dataene på det digitale kort forældes på samme
måde som traditionelle vejkort. En optimal desti‐
nationsstyring ved hjælp af navigationssystemet
kan kun opnås med aktuelle kortdata. Oplysnin‐
ger om nye versioner af det digitale kort kan fås
på et Mercedes-Benz serviceværksted.

Her kan du få det digitale kort opdateret.

Online kortopdatering
Kortdataene opdateres med tjenesten Online
kortopdatering fra Mercedes PRO connect.

Tjenesten er ikke tilgængelig i alle lande.

Brug følgende opdateringsmuligheder:

R for en region (automatisk kortopdatering)

For automatisk kortopdatering skal systemin‐
dstillingen Automatisk online-opdatering være
slået til (/ side 219).
R for flere eller alle regioner (manuel kortopda‐

tering)

Kortdataene downloades først til et hukom‐
melsesmedium og opdateres efterfølgende i
multimediesystemet.

Du finder yderligere oplysninger om Online kort‐
opdatering på http://www.mercedes.pro.

Oversigt over kortdata
Bilen leveres med kortdata fra fabrikken. Afhæn‐
gigt af landet er kortdataene til din region enten
installeret eller vedlagt som datamedie.

Hvis kortdata, der allerede har været installeret i
en bil, skal installeres i bilen igen, er det ikke nød‐
vendigt at indtaste en aktiveringskode.

I forbindelse med kortdata, som du har erhvervet
på et datamedie, skal du indtaste den vedlagte
aktiveringskode.

% Hvis du gemmer kortdata på et datamedie
ved hjælp af tjenesten Online kortopdatering,
kræves der ikke nogen indtastning. Aktive‐
ringskoden lagres på datamediet i forbindelse
med download.

Vær opmærksom på følgende ved indtastning af
aktiveringskoden:

R Aktiveringskoden kan kun bruges til én bil.
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R Aktiveringskoden kan ikke overdrages.
R Aktiveringskoden består af seks cifre.

Ved nedenstående problemer skal du henvende
dig til et Mercedes-Benz serviceværksted:

R Multimediesystemet accepterer ikke aktive‐
ringskoden.
R Du har mistet aktiveringskoden.

Visning af kompas
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5¡ 5 Position
# Vælg Kompas.

Kompasvisningen viser følgende oplysninger:

R Aktuel kørselsretning med retningsvinkel
(360 graders format) og verdenshjørne
R Længde- og breddegraders koordinater i

grader, minutter og sekunder
R Højde (afrundet)
R Antal GPS-satellitter, der kan modtages

Oplysningerne er ikke tilgængelige i alle lande.

Visning af Qibla
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5¡ 5 Position

Funktionen findes ikke i alle lande.
# Vælg Qibla.

Pilen på kompasset viser retningen mod
Mekka i forhold til den aktuelle kørselsret‐
ning.

Antallet af satellitter, der kan modtages,
vises.

Automatisk indstilling af kortets målestoks‐
forhold
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret
# Vælg Visning.
# Vælg Kortretning.
# Slå Autozoom til.

Displaytasten er aktiveret. Kortets målestok
indstilles automatisk afhængigt af hastig‐
heden og vejkategorien.

% Kortets målestok er indstillet automatisk og
kan ændres manuelt. Den indstilles igen
automatisk efter få sekunder.

Visning af satellitkort
Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret
# Vælg Visning.
# Vælg Kortelementer.
# Slå Satellitkort til eller fra.

Når displaytasten er aktiveret, vises satellit‐
kort i kortmålestoksforhold fra 2 km.

Når displaytasten er slået fra, vises ingen
satellitkort i kortmålestoksforhold 2 km til
20 km.

% Der findes ikke satellitkort for disse kortmåle‐
stoksforhold i alle lande.

Visning af vejroplysninger og andet kortind‐
hold

Forudsætninger 
R Du har en brugerkonto på Mercedes PRO con‐

nect.
R Tjenesten er tilgængelig
R Tjenesten er blevet aktiveret.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
5 Avanceret
# Vælg Visning.
# Vælg Kortelementer.
# Scroll opad, og vis rubrikken ONLINE-KORT-

INDHOLD.
De tilgængelige tjenester vises. Tjenesterne
tilbydes af Mercedes PRO connect.

# Aktivér en tjeneste, fx Vejr.
På navigationskortet vises aktuelle vejroplys‐
ninger, fx temperatur eller skydække. Oplys‐
ningerne fra tjenesterne, fx vejrsymboler,
vises ikke i alle målestoksforhold.

For yderligere oplysninger om tilgængelige
tjenester og visning af oplysninger i de for‐
skellige målestoksforhold, besøg http://
www.mercedes.pro

Tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande.
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Parkeringstjeneste

Oplysninger om parkeringstjenesten

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved manglende overholdelse af
den maksimale frihøjde

Hvis bilens højde overskrider den maksimale
frihøjde i parkeringshuse og underjordiske
garager, kan bilens tag og andre bildele blive
beskadiget.

Der er risiko for, at personerne i bilen kom‐
mer til skade.
# Vær opmærksom på skilte med indkør‐

selshøjden, inden du kører ind i parke‐
ringshuse eller underjordiske garager.

# Kør ikke ind i parkeringshuse eller
underjordiske garager, hvis bilens højde
overstiger den maksimalt tilladte indkør‐
selshøjde inklusive eventuelle ekstra
opbygninger.

Tjenesten er ikke tilgængelig i alle lande.

Valg af parkeringsmulighed

* BEMÆRK Inden valg af parkeringsmulig‐
hed

Dataene er baseret på de data, som de
pågældende tjenesteudbydere har stillet til
rådighed.

Mercedes-Benz kan ikke garantere, at de til‐
gængelige oplysninger om parkeringshuset
eller parkeringspladsen er korrekte.
# Vær altid opmærksom på de lokale

oplysninger og forhold.

Forudsætninger 
R Navigationstjenesterne er tilgængelige, kan

bestilles og aktiveres i Mercedes PRO Portal.

Parkeringstjenesten indgår i navigationstjene‐
sterne.
R Parkering er slået til (/ side 245).

Multimediesystem:
4© 5 Navigation
# Tryk let på j på kortet.
# Vælg en parkeringsmulighed.

På kortet vises parkeringsmulighederne i
omgivelserne.

Følgende oplysninger vises (såfremt tilgænge‐
lige):

R Destinationsadresse, afstand fra bilens
aktuelle position og ankomsttid
R Information om parkeringshus/parke‐

ringsplads

fx åbningstider, parkeringsgebyrer, aktuel
kapacitet, maks. parkeringstid, maks. 
indkørselshøjde 
Selv om parkeringstjenesten viser den
maksimale indkørselshøjde, skal man sta‐
dig holde øje med de faktiske forhold.
R Tilgængelige betalingsmuligheder

(Mercedes pay, mønter, sedler, kort)
R Detaljer om parkeringsgebyrer
R Antal ledige parkeringspladser
R Betalingstype (fx automat)
R Parkeringsstedets services/faciliteter
R Telefonnummer

# Beregn ruten (/ side 227).

Følgende funktioner kan desuden vælges
(såfremt tilgængelige):

R Søgning efter særlige destinationer i nærhe‐
den.
R Lagring af destinationen.
R Opkald til destinationen.
R Deling af destinationen via NFC eller QR-

kode.
R Åbning af webadresse.
R Visning af destinationen på kortet.

Visning af parkeringsmuligheder på kortet

Forudsætninger 
R Navigationstjenesterne er tilgængelige, kan

bestilles og aktiveres i Mercedes PRO Portal.

Parkeringstjenesten indgår i navigationstjene‐
sterne.

Multimediesystem:
4© 5 Navigation 5Z
# Slå Parkering til.

Displaytasten er aktiveret. Parkeringsmulighe‐
derne i nærheden af bilens aktuelle position
vises.
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Telefon

Telefonering

Oversigt over telefonmenu

1 Bluetooth®-enhedsnavn på
den aktuelt forbundne
mobiltelefon/mobiltelefo‐

nen i forgrunden (totelefon‐
sfunktion)

2 Den forbundne mobiltele‐
fons batteristatus

3 Mobilnettets feltstyrke
4 Funktioner

5 Enhedshåndtering
6 Skift mobiltelefon (totele‐

fonsfunktion)
7 Numerisk tastatur
8 Kontaktsøgning

Oversigt over Bluetooth®-profiler

Mobiltelefonens
Bluetooth®-profil

funktion

PBAP (Phone Book
Access Profile)

Kontakter vises auto‐
matisk i multimedie‐
systemet

MAP (Message
Access Profile)

Meddelelsesfunktio‐
ner kan benyttes

Oversigt over telefonfunktiontyper

Følgende telefonfunktionstyper er til rådighed for
dig:

R En mobiltelefon er forbundet via Bluetooth® til
multimediesystemet (/ side 247).
R To mobiltelefoner er forbundet via Bluetooth®

til multimediesystemet (totelefonsfunktion).
- Med mobiltelefonen i forgrunden kan du

benytte samtlige funktioner i multimedie‐
systemet.

- Med mobiltelefonen i baggrunden kan du
modtage indgående opkald og meddelel‐
ser.

Du kan til enhver tid skifte mobiltelefonen
i forgrunden og baggrunden
(/ side 248).

% Bluetooth®-audio-funktionaliteten kan uaf‐
hængigt deraf benyttes med en vilkårlig
mobiltelefon (/ side 266).

Oplysninger om telefonering

& ADVARSEL Fare for uopmærksomhed på
grund af betjening af integreret kommuni‐
kationsudstyr under kørslen

Hvis du under kørslen betjener kommunika‐
tionsudstyr, der er integreret i bilen, kan din
opmærksomhed blive afledt fra det, der sker i
trafikken. Desuden risikerer du at miste kon‐
trollen over bilen.
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# Dette udstyr må kun betjenes, når de
trafikale forhold tillader det.

# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen
standses under hensyntagen til trafik‐
ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

& ADVARSEL Fare for uopmærksomhed på
grund af betjening af mobilt kommunika‐
tionsudstyr under kørslen

Hvis du under kørslen betjener mobilt kom‐
munikationsudstyr, kan din opmærksomhed
blive afledt fra det, der sker i trafikken. Des‐
uden risikerer du at miste kontrollen over
bilen.
# Betjen kun dette udstyr, når bilen holder

stille.

Når du bruger mobilt kommunikationsudstyr i
bilen, skal du være opmærksom på de lovmæs‐
sige bestemmelser i det land, som du aktuelt
opholder dig i.
Du kan få flere oplysninger om dette ved at kon‐
takte et Mercedes-Benz serviceværksted eller
besøge: http://www.mercedes-benz.com/
connect

Oplysninger om telefonering

I følgende situationer kan der ske afbrydelse af
samtalen under kørslen:

R I et område er der ikke tilstrækkelig netdæk‐
ning.
R Du skifter fra en sende-/modtagestation til

en anden og i denne er der ingen ledig samta‐
lekanal.
R Det anvendte SIM-kort er ikke kompatibelt

med det tilgængelige net.
R En mobiltelefon med Twincard er registreret i

nettet samtidig med det andet SIM-kort.

Multimediesystemet understøtter samtaler i HD
Voice® for en bedre talekvalitet. Det kræver, at
mobiltelefonerne og samtalepartnernes mobilnet‐
udbydere understøtter HD Voice®.

Afhængigt af forbindelseskvaliteten kan stemme‐
kvaliteten ændre sig.

Forbindelse af mobiltelefon

Forudsætninger 
R Bluetooth® er tilkoblet på mobiltelefonen (se

betjeningsvejledningen fra producenten).

R Bluetooth® er tilkoblet på multimediesyste‐
met (/ side 216).

Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 ª

Søgning efter mobiltelefon
# Vælg Forbind ny enhed.

Forbindelse af mobiltelefon (autorisation via
Secure Simple Pairing)
# Vælg en mobiltelefon.
# En kode vises i multimediesystemet og på

mobiltelefonen.
# Koderne stemmer overens: Bekræft kode

på mobiltelefonen.

% På ældre mobiltelefoner skal der med henblik
på autorisation indtastes en 1- til 16-cifret
talkode på mobiltelefonen og i multimediesy‐
stemet.

% Op til 15 mobiltelefoner kan autoriseres på
multimediesystemet.
Autoriserede mobiltelefoner forbindes igen
automatisk.

% Den forbundne mobiltelefon kan også bruges
som Bluetooth®-audioenhed (/ side 266).

Forbindelse af mobiltelefon nummer to (tote‐
lefonsfunktion)

Forudsætninger 
R Der er allerede forbundet mindst én mobilte‐

lefon via Bluetooth® til multimediesystemet.

Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 ª

# Vælg Forbind ny enhed.
# Vælg mobiltelefon.
# Vælg Med <Mobile phone>.

Den valgte mobiltelefon forbindes til multime‐
diesystemet.

Mobiltelefonernes funktioner i totelefon‐
sfunktion

Funktionsoversigt

Funktioner for
mobiltelefonen i for‐
grunden

Funktioner for
mobiltelefonen i
baggrunden

Fuldt funktionsom‐
fang

Indgående opkald og
beskeder
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Skift af mobiltelefon (totelefonsfunktion)
Multimediesystem:
4© 5 Telefon
# Vælg F.

I følgende undermenuer kan du ligeledes skifte
de to forbundne mobiltelefoner:

R Kontakter
R Opkaldsliste
R Beskeder

Efter skift af mobiltelefonerne i en af undermenu‐
erne erstattes mobiltelefonen i forgrunden af
mobiltelefonen i baggrunden.

Ændring af en mobiltelefons funktion
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 ª

Aktivering af funktion
# Vælg et gråt symbol på en linje til en mobilte‐

lefon.
Den tilsvarende funktion aktiveres.

Deaktivering af funktion
# En funktion er aktiv: Vælg det farvede sym‐

bol på linjen til en mobiltelefon.
Mobiltelefonen afbrydes på multimediesyste‐
met.

# Flere funktioner er aktive: Vælg et farvet
symbol på linjen til en mobiltelefon.
Den tilsvarende funktion deaktiveres.

Skift af mobiltelefon
Multimediesystem:
4 Telefon 5 ª

# Ingen autoriseret mobiltelefon til stede: 
Vælg Forbind ny enhed.

# Vælg en mobiltelefon.
# Nyautoriseret mobiltelefon: Bekræft talko‐

den på mobiltelefonen.

Anvendelse i drift med én telefon
# Vælg Kun Device_name.

En nyautoriseret mobiltelefon forbindes i drift
med én telefon.

Hvis mobiltelefonen allerede er autoriseret og
var forbundet i drift med én telefon, forbindes
den igen i drift med én telefon.

Hvis en mobiltelefon allerede er autoriseret
og var forbundet med en anden mobiltelefon i
totelefonsfunktion, forbindes den fremover i
drift med én telefon.

Anvendelse i totelefonsfunktion
# Vælg Med <Mobile phone>.

En nyautoriseret mobiltelefon forbindes med
den valgte mobiltelefon i totelefonsfunktion.

Hvis mobiltelefonen allerede er autoriseret og
var forbundet i drift med én telefon, forbindes
den fremover med den valgte mobiltelefon i
totelefonsfunktion.

Hvis mobiltelefonen før var forbundet med en
anden mobiltelefon, deaktiveres denne forbin‐
delse.

Afbrydelse/deautorisation af mobiltelefon
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 ª

# Vælg Ä i linjen for mobiltelefonen.
# Afbrydelse: Vælg Afbryd.

Mobiltelefonen forbindes i givet fald automa‐
tisk igen, næste gang bilen startes.

# Deautorisation: Vælg Deautorisér.

Oplysninger om Near Field Communication
(NFC)
Med NFC kan du udveksle data over korte
afstande kontaktløst eller forbinde en mobiltele‐
fon (igen) til multimediesystemet.

Følgende funktioner er tilgængelige uden autori‐
sation af en mobiltelefon:

R Overførsel af et URL eller en kontakt til vis‐
ning i multimediesystemet (se betjeningsvej‐
ledningen fra producenten)
R Konfigurering af bilens WLAN-adgangsdata i

systemindstillingerne (/ side 217)

Du kan finde yderligere oplysninger på: http://
www.mercedes-benz.com/connect

Anvendelse af mobiltelefon via Near Field
Communication (NFC)

Forudsætninger 
R NFC er tilkoblet på mobiltelefonen (se betje‐

ningsvejledningen fra producenten).
R Skærmen på mobiltelefonen er tændt og ikke

spærret (se producentens betjeningsvejled‐
ning).
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# Åbn klappen til opbevaringsrummet 1 oven
over mediedisplayet.

# Forbinde mobiltelefon: Hold NFC-området
på mobiltelefonen (se producentens betje‐
ningsvejledning) mod underlaget 2, eller læg
mobiltelefonen på underlaget.

# Følg de videre instruktioner på mediedis‐
playet for at forbinde mobiltelefonen. For‐
binde mobiltelefon ved drift med én telefon
(/ side 247). Forbinde mobiltelefon i totele‐
fonsfunktion (/ side 247).

# Skifte mobiltelefon: Hold NFC-området på
mobiltelefonen (se betjeningsvejledningen fra
producenten) mod underlaget, eller læg
mobiltelefonen på underlaget.

# Følg de videre instruktioner på mediedis‐
playet for at skifte mellem drift med én tele‐
fon og totelefonsfunktion på mobiltelefonen
(/ side 248).

# Bekræft i givet fald instruktionerne på din
mobiltelefon (se producentens betjeningsvej‐
ledning).

Du kan finde yderligere oplysninger på: http://
www.mercedes-benz.com/connect

Indstilling af modtage- og sendelydstyrken

Forudsætninger 
R En mobiltelefon er forbundet (/ side 247).

Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5Z

Denne funktion muliggør en optimal stemmekvali‐
tet.
# Vælg Lydstyrke.
# Indstil Modtagelydstyrke og Sendelydstyrke.

Flere oplysninger om anbefalet modtage-og sen‐
delydstyrke: http://www.mercedes-benz.com/
connect

Indstilling af ringetone
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5Z

% Vær opmærksom på, at den pågældende
mobiltelefon skal vælges for at tilpasse mod‐
tage- og sendelydstyrken.

# Vælg Ringetoner.
# Indstil ringetonen.

% Hvis mobiltelefonen understøtter overførsel
af ringetonen, hører du mobiltelefonens rin‐
getone i stedet for bilens.

Start/stop af mobiltelefonens stemmestyring

Forudsætninger 
R Mobiltelefonen er forbundet til multimediesy‐

stemet i forgrunden (/ side 247).

Start stemmestyring på mobiltelefonen
# Tryk ét sekund på tasten £ på multifunk‐

tionsrattet.
Du kan benytte stemmestyringen på mobilte‐
lefonen.

Stop stemmestyring på mobiltelefonen
# Tryk på tasten 8 eller ~ på multifunk‐

tionsrattet.

% Når en mobiltelefon er forbundet via Smartp‐
hone Integration, startes eller stoppes stem‐
mestyringen på denne mobiltelefon.

Opkald

Telefonering
Multimediesystem:
4© 5 Telefon

Foretage opkald via nummerindtastning
# Vælg _.
# Indtast et nummer.
# Vælg R.

Der ringes op.

Modtage opkald
# Vælg R Besvar.

Afvise opkald
# Vælg k Afvis.

Afslutte samtale
# Vælg k.
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Aktivering af funktioner under opkald

Følgende funktioner er til rådighed under et
opkald:

k Afslut opkald

m Sluk mikrofon
_ Ciffertaster (vis for transmission af DTMF-

toner)

W Tilføj opkald

h Overfør til telefon (samtale overføres fra
håndfri betjening til telefonen)

# Vælg en funktion.

Samtale med flere deltagere

Forudsætninger 
R Der føres en aktiv samtale (/ side 249).
R En yderligere samtale er påbegyndt.

Skifte frem og tilbage mellem samtaler
# Vælg en kontakt.

Den valgte samtale er aktiv. Den anden sam‐
tale parkeres.

Aktivering af ventende samtale
# Vælg kontakten på den ventende samtale.

Konferencesamtale
# Vælg i  Opret konference.

Den nye samtaledeltager optages i konferen‐
cen.

Afslutning af aktiv samtale
# Vælg k  Afslut opkald.

% På nogle mobiltelefoner aktiveres den parke‐
rede samtale med det samme, efter at den
aktive samtale er afsluttet.

Besvarelse/afvisning af banke på-opkald

Forudsætninger 
R Der føres en aktiv samtale (/ side 249).

Hvis der kommer et indgående opkald under en
samtale, vises en oplysning herom.

Alt efter mobiltelefon og mobilnetudbyder hører
du en banke-lyd.

Desuden hører du ved drift med to telefoner et
lydsignal, når opkaldet modtages på den anden
(endnu ikke aktiverede) mobiltelefon.
# Vælg R  Besvar.

Det indgående opkald er aktivt.

Hvis kun én mobiltelefon er forbundet med
multimediesystemet, sættes den forrige sam‐
tale på hold.

Hvis du besvarer et opkald på den anden
mobiltelefon ved drift med to telefoner, afslut‐
tes det eksisterende opkald.

# Vælg k  Afvis.

% Funktion og fremgangsmåde afhænger af
mobilnetudbyderen og mobiltelefonen (se
producentens betjeningsvejledning).

Kontakter

Oplysninger om menuen Kontakter
Menuen Kontakter indeholder alle kontakter fra
eksisterende datakilder som fx mobiltelefon eller
datamedier.

Afhængigt at datakilden har du følgende antal
kontakter:

R Permanent lagrede kontakter: 3000 poster
R Kontakter indlæst fra mobiltelefonen: 5000

poster pr. mobiltelefon

Du kan foretage følgende handlinger fra menuen
Kontakter:

R Telefonering som fx opkald til kontakt
(/ side 251)
R Navigering (/ side 225)
R Skrive beskeder (/ side 254)
R Yderligere muligheder (/ side 252)

Mobiltelefonens kontakter vises automatisk, når
en mobiltelefon er forbundet til multimediesyste‐
met (/ side 247), og den automatiske visning
(/ side 250) er aktiveret.

Baseret på hyppigt anvendte kontakter samt ind-
og udgående opkald kan multimediesystemet vise
forslag (/ side 208). Disse vises øverst i kon‐
taktlisten.

Download af kontakter i mobiltelefonen
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5Z
# Vælg den forbundne mobiltelefon.
# Vælg Kontakter & opkaldsliste.

Automatisk
# Tilkobling af Synkronisér kontakter automa-

tisk: Aktivér LED-symbolet.
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Manuelt
# Frakobling af Synkronisér kontakter automa-

tisk: Deaktivér LED-symbolet.
# Vælg Synkronisér kontakter.

Valg af kontakt
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5g

Følgende muligheder er til rådighed ved søgning
efter kontakter:

R Søgning efter initialer
R Søgning efter navne
R Søgning efter telefonnummer

# Indtast tegnene i søgefeltet.
# Vælg en kontakt.

Kontaktens detaljer vises.

En kontakt kan indeholde følgende detaljer:

R Telefonnumre

Telefonnumre kan lagres som universelle
favoritter (/ side 209).
R Navigationsadresser
R Geokoordinater
R Internetadresse
R E-mailadresser
R Relation (hvis den er aktiveret)
R Information om messenger-tjenester

Ændring af kontakternes navneformat
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5Z
# Vælg Generelle.
# Vælg Navneformat.
Der findes følgende funktioner:

R Efternavn, fornavn
R Efternavn fornavn
R Fornavn efternavn

# Vælg et alternativ.

Oversigt over import af kontakter

Kontakter fra forskellige kilder

Kilde Forudsætninger

ò USB-enhed USB-enheden er til‐
sluttet til USB-stikket.

ñ Bluetooth®-for‐
bindelse

Hvis afsendelse af
vCards via Bluetooth®

er understøttet, kan
vCards fx modtages
via en mobiltelefon
eller en netbook.

Bluetooth® er aktive‐
ret på multimediesy‐
stemet og på den
pågældende enhed
(se betjeningsvejled‐
ningen fra producen‐
ten).

Import af kontakter til menuen Kontakter
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5Z
5 Importér kontakter
# Vælg et alternativ.

Lagring af kontakt i mobiltelefonen
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5g
# Vælg (ó) r i linjen for kontakten på

mobiltelefonen.
# Vælg Ä.
# Vælg Gem i bilen.
# Vælg Ja.

Kontakten, der er lagret i multimediesyste‐
met, markeres med symbolet q.

Opkald til kontakt
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5g
# Vælg ª Søg kontakt.
# Indtast tegnene i søgefeltet.
# Vælg en kontakt.
# Vælg telefonnummeret.

Der ringes op.
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Valg af yderligere alternativer i menuen Kon‐
takter
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5g
# Vælg r i linjen for kontakten.
# Vælg Ä.

Afhængigt af de gemte data kan du vælge mellem
følgende alternativer:

R Tilføj stemmepost/Slet stemmepost
R Definér relation/Fjern relation
R Send DTMF-toner (ved et nummer med DTMF-

toner)

Funktionen er tilgængelig i forbindelse med et
aktivt opkald.

# Vælg et alternativ.

Valg af muligheder for forslag i menuen Kon‐
takter

Forudsætninger 
R Der er oprettet en profil (/ side 207).
R Indstillingen Tillad kontaktforslag aktiveret

(/ side 208).

Multimediesystem:
4© 5 Telefon
# Vælg + Opkaldsliste.
# Vælg V i linjen til en foreslået kontakt.

Følgende alternativer kan vælges:

R Gem som favorit
Forslagene gemmes som globale favorit‐
ter og vises på homescreen.
R Foreslå ikke igen

# Vælg et alternativ.

Sletning af kontakter

Forudsætninger 
R Kontakterne er gemt i bilen.
R For at slette en enkelt kontakt skal denne

være importeret manuelt til bilen.

Multimediesystem:
4© 5 Telefon

Sletning af alle kontakter
# Vælg Z.
# Vælg Generelle.
# Vælg Slet kontakter.

# Vælg et alternativ.

Sletning af en kontakt
# Vælg g.
# Vælg r i linjen for kontakten.
# Vælg Ä.
# Vælg Slet kontakt.
# Vælg Ja.

Lagring af kontakt som favorit
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 f Tilføj favorit
# Vælg en kontakt.
# Vælg r i linjen for kontakten.
# Vælg telefonnummeret.

Kontakten gemmes som favorit i telefonmen‐
uens oversigt.

Sletning af favorit i telefonmenuens oversigt
Multimediesystem:
4©

# Vælg en favorit i telefonmenuens oversigt
(/ side 252).

# Tryk i lang tid på favoritten.
# Vælg Slet.
# Vælg Ja.

Sletning af alle favoritter
# Tryk på © i mediedisplayet.
# Vælg Telefon.
# Vælg Z.
# Vælg den forbundne telefon.
# Vælg Kontakter & opkaldsliste.
# Vælg Vil du slette alle favoritter?.
# Vælg Ja.

Opkaldsliste

Oversigt over opkaldsliste
Afhængigt af om din mobiltelefon understøtter
Bluetooth®-profilen PBAP eller ikke, kan dette
have forskellige indvirkninger på visningen af og
funktionerne ved opkaldslisten.

Hvis Bluetooth®-profilen PBAP understøttes, har
det følgende indvirkninger:

R Opkaldslisterne fra mobiltelefonen vises i
multimediesystemet.
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R Om nødvendigt skal forbindelsen for Blue‐
tooth®-profilen PBAP bekræftes, når mobilte‐
lefonen forbindes.

Hvis Bluetooth®-profilen PBAP ikke understøttes,
har det følgende indvirkninger:

R Multimediesystemet danner automatisk en
opkaldsliste, så snart der foretages opkald i
bilen.
R Opkaldslisten er ikke synkron med opkaldsli‐

sterne i mobiltelefonen.

Baseret på hyppigt anvendte kontakter samt ind-
og udgående opkald kan multimediesystemet vise
forslag (/ side 208). Disse vises foroven i
opkaldslisten.

Udførelse af opkald fra opkaldsliste
Multimediesystem:
4© 5 Telefon
# Vælg + Opkaldsliste.
# Vælg en post.

Der ringes op.

Aktivering af yderligere muligheder i opkalds‐
listen
Multimediesystem:
4© 5 Telefon
# Vælg + Opkaldsliste.
# Ved allerede gemte kontakter: Vælg r i en

posts linje.
Mulighederne vises.

# Ved ikke lagrede kontakter: Vælg i.

Valg af muligheder for forslag i opkaldslisten

Forudsætninger 
R Der er oprettet en profil (/ side 207).
R Indstillingen Tillad kontaktforslag aktiveret

(/ side 208).

Multimediesystem:
4© 5 Telefon
# Vælg + Opkaldsliste.
# Vælg V i linjen til en foreslået post.

Følgende alternativer kan vælges:

R Gem som favorit
R Foreslå ikke igen

# Vælg et alternativ.

Sletning af opkaldsliste
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5Z
# Vælg den forbundne mobiltelefon.
# Vælg Kontakter & opkaldsliste.
# Vælg Slet opkaldsliste.
# Vælg Ja.

% Denne funktion er kun tilgængelig, hvis din
mobiltelefon ikke understøtter Bluetooth®-
profilen PBAP.

Sms-besked

Oversigt over meddelelsesfunktioner
I Besked-menuen kan du modtage og sende sms-
beskeder.

Hvis den tilknyttede mobiltelefon understøtter
Bluetooth®-profilen MAP, kan meddelelsesfunk‐
tionerne anvendes på multimediesystemet.

Du kan få nærmere oplysninger om indstillinger
og understøttede funktioner for Bluetooth®-kom‐
patible mobiltelefoner på et Mercedes-Benz ser‐
viceværksted eller ved at besøge: http://
www.mercedes-benz.com/connect

Nogle mobiltelefoner kræver yderligere indstil‐
linger, efter de er forbundet med multimediesy‐
stemet (se producentens driftsvejledning).

Indstilling af viste beskeder
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5Z
# Vælg den forbundne mobiltelefon.
# Vælg Beskedvisning

Følgende alternativer kan vælges:

R Alle beskeder
R Nye og ulæste beskeder
R Beskeder under kørslen
R Fra (meddelelsesfunktionen er ikke læn‐

gere tilgængelig.)
# Vælg en indstilling.

Læsning af besked
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 Beskeder
# Vælg en beskedhistorik med en kontakt.

Brug af oplæsningsfunktion
# Vælg en besked.
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#

Vælg .
Beskeden læses op.

Diktering og afsendelse af besked

Forudsætninger 
R Der er en internetforbindelse.

Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 Beskeder
# Vælg r ny besked.

Tilføjelse af modtager
# Vælg f.
# Vælg en kontakt.

Diktering af tekst
# Vælg p.

Dikteringsfunktionen startes.
# Indtal meddelelsen.

Efter behandling af talemeddelelsen vises
denne som tekst.

Afsendelse af besked
# Vælg Send.

% Når bilen holder stille, kan du anvende tasta‐
turet til at skrive en besked. En internetfor‐
bindelse er ikke nødvendig for at anvende
tastaturet.

Besvarelse af besked i et beskedforløb
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 Beskeder
# Vælg en beskedhistorik med en kontakt.
# Vælg p.

Dikteringsfunktionen startes.
# Indtal meddelelsen.

Efter behandling af talemeddelelsen vises
denne som tekst.

# Vælg Send.

Anvendelse af skabelon til beskeder
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 Beskeder

Anvendelse af skabelon som ny besked
# Vælg r ny besked.
# Tilføj en modtager via f.
#

Vælg en skabelon .

Besvarelse af besked med skabelon
# Vælg en beskedhistorik med en kontakt.
#

Vælg symbolet .
#

Vælg en skabelon .

Videresendelse af besked
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 Beskeder
# Vælg en beskedhistorik med en kontakt.
# Tryk længe på en besked.
# Videresendelse af besked: Vælg Videre-

send.

Opkald til afsender af en besked
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 Beskeder
# Vælg en beskedhistorik med en kontakt.
# Vælg Ä.
# Vælg Ring op.

Brug af telefonnummer eller URL fra en sms-
besked

Forudsætninger 
R Åbning af en URL kræver, at der er forbin‐

delse til internettet.

Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 Beskeder
# Vælg en beskedhistorik med en kontakt.
# Vælg et telefonnummer eller en URL i beske‐

den.
Når du vælger en URL, åbnes webbrowseren.

Ved valg af et telefonnummer kan du vælge
mellem følgende alternativer:

R Ring op
R Skriv ny sms

# Vælg et alternativ.

Sletning af besked
Multimediesystem:
4© 5 Telefon 5 Beskeder
# Vælg en kontakt.
# Tryk længe på en besked.
# Sletning af besked: Vælg Slet.
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Apple CarPlay ™

Oversigt over Apple CarPlay™

& ADVARSEL Risiko for distraktion på
grund af informationssystemer og kom‐
munikationsudstyr

Hvis du under kørslen betjener informations‐
systemer og kommunikationsudstyr, der er
integreret i bilen, kan din opmærksomhed
afledes fra det, der sker i trafikken. Desuden
risikerer du at miste kontrollen over bilen.
# Dette udstyr må kun betjenes, når de

trafikale forhold tillader det.
# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen

standses under hensyntagen til trafik‐
ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gæl‐
der i det land, du aktuelt opholder dig i, ved drif‐
ten af multimediesystemet.

Apple CarPlay™ gør det muligt at bruge iPhone®-
funktioner via multimediesystemet. Betjeningen
sker via touchscreen, touch control eller stemme‐
styringen Siri®. Du aktiverer stemmestyringen
ved at trykke i længere tid på tasten £ på
multifunktionsrattet.

Når du anvender Apple CarPlay™ via stemmesty‐
ringen, kan multimediesystemet fortsat betjenes
via LINGUATRONIC (/ side 186).

Der kan altid kun være forbundet én mobiltelefon
via Apple CarPlay™ til multimediesystemet.

Også i totelefunktionsfunktionen kan der ved
brug af Apple CarPlay™ kun være forbundet en
yderligere mobiltelefon til multimediesystemet via
Bluetooth®.

Apple CarPlays™ tilgængelighed kan variere alt
efter land.

Den pågældende udbyder er ansvarlig for applika‐
tionen og de dermed forbundne tjenester og ind‐
hold.

Information om Apple CarPlay™
Under brug af Apple CarPlay™ er mediekilden
iPod® ikke tilgængelig for den anvendte iPhone®.

Der kan altid kun være én aktiv rutestyring. Hvis
du starter en rutestyring på mobiltelefonen, og
der er en aktiv rutestyring i multimediesystemet,
afsluttes denne.

Forbindelse af iPhone® via Apple CarPlay™

Forudsætninger 
R Den aktuelle styresystemversion for din

enhed anvendes (se betjeningsvejledningen
fra producenten).
R Den fulde funktionalitet på Apple CarPlay™ er

kun mulig med en internetforbindelse.
R Den pågældende iPhone® er via et egnet

kabel tilsluttet til USB-stikket ç på multi‐
mediesystemet (/ side 265).

Multimediesystem:
4© 5 Mercedes PRO & Apps
5 Smartphone 5 Apple CarPlay
5 Start Apple CarPlay
# Alternativt: Når Apple CarPlay™ er aktiv (fx

hvis der afspilles musik, eller navigationsfunk‐
tionen benyttes), kan du kalde applikationen
frem med tasterne | eller z %
(/ side 205).

Accept/afvisning af databeskyttelsesbestem‐
melser
Første gang applikationen startes, vises der en
meddelelse med databeskyttelsesbestemmelser.
# Vælg Acceptér og start.

Afslutning af Apple CarPlay™
# Tryk på tasten ò.

% Apple CarPlay™ starter automatisk, når iPho‐
nen® er blevet forbundet med systemet via
kabel. Hvis Apple CarPlay™ ikke blev vist i
forgrunden, da forbindelsen blev afbrudt
sidst, starter applikationen i baggrunden, når
der igen oprettes forbindelse. Du kan kalde
Apple CarPlay™ frem via hovedmenuen.

Valg af lydindstillinger i Apple CarPlay™
Multimediesystem:
4© 5 Mercedes PRO & Apps
5 Smartphone 5 Apple CarPlay 5Z
# Vælg lydindstillinger.

Indstilling af styring via applikationstaster
Multimediesystem:
4© 5 Mercedes PRO & Apps
5 Smartphone 5 Apple CarPlay 5Z
5 Generelle
# Tilkobling af Styring med applikationsknap-

per: Aktivér LED-symbolet.
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# Frakobling af Styring med applikationsknap-
per: Deaktivér LED-symbolet.

Afslutning af Apple CarPlay™
# Afslutning af forbindelsen Apple Car‐

play™ (kabel): Afbryd forbindelsen mellem
iPhone® og multimediesystem via tilslutnings‐
kablet.

% Mercedes-Benz anbefaler, at forbindelsen via
tilslutningskabel kun afbrydes, når bilen hol‐
der stille.

Android Auto

Oversigt over Android Auto

& ADVARSEL Risiko for distraktion på
grund af informationssystemer og kom‐
munikationsudstyr

Hvis du under kørslen betjener informations‐
systemer og kommunikationsudstyr, der er
integreret i bilen, kan din opmærksomhed
afledes fra det, der sker i trafikken. Desuden
risikerer du at miste kontrollen over bilen.
# Dette udstyr må kun betjenes, når de

trafikale forhold tillader det.
# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen

standses under hensyntagen til trafik‐
ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gæl‐
der i det land, du aktuelt opholder dig i, ved drif‐
ten af multimediesystemet.

Med Android Auto kan funktioner i mobiltelefoner
med Android styresystem benyttes via multime‐
diesystemet. Betjeningen sker via touchscreen
eller via stemmestyring. Du aktiverer stemmesty‐
ringen ved at trykke længe på tasten £ på
multifunktionsrattet.

Når du anvender Android Auto via stemmestyrin‐
gen, kan multimediesystemet fortsat betjenes via
LINGUATRONIC (/ side 186).

Der kan altid kun være forbundet én mobiltelefon
via Android Auto til multimediesystemet.

Dette gælder også for totelefonsfunktionen.

Tilgængeligheden af Android Auto og Android
Auto-apps kan variere afhængigt af land.

Den pågældende udbyder er ansvarlig for applika‐
tionen og de dermed forbundne tjenester og ind‐
hold.

Information om Android Auto
Ved brug af Android Auto er forskellige funktioner
i multimediesystemet, fx mediekilden Bluetooth®

Audio, ikke tilgængelige.

Der kan altid kun være én aktiv rutestyring. Hvis
du starter en rutestyring på mobiltelefonen, og
der er en aktiv rutestyring i multimediesystemet,
afsluttes denne.

Forbindelse af mobiltelefon via Android Auto

Forudsætninger 
R Mobiltelefonen understøtter Android Auto fra

Android 5.0.
R Appen Android Auto er installeret på mobilte‐

lefonen.
R For brug af telefonfunktionerne er mobiltele‐

fonen forbundet via Bluetooth® til multimedie‐
systemet (/ side 247).

Hvis der tidligere ikke har været en forbin‐
delse, etableres denne når du anvender
mobiltelefonen med Android Auto.
R Mobiltelefonen er forbundet via et egnet

kabel til USB-stikket ç på multimediesy‐
stemet (/ side 265).
R Den fulde funktionalitet for Android Auto er

kun mulig med en internetforbindelse.

Multimediesystem:
4© 5 Mercedes PRO & Apps
5 Smartphone 5 Android Auto
5 Start Android Auto
# Alternativt: Når Android Auto er aktiv (fx hvis

der afspilles musik, eller navigationsfunktio‐
nen benyttes), kan du kalde applikationen
frem med tasterne | eller z eller %
(/ side 205).

% Den første aktivering af Android Auto på mul‐
timediesystemet skal af sikkerhedsmæssige
grunde gennemføres, når bilen holder stille.

Accept/afvisning af databeskyttelsesbestem‐
melser
Der vises en meddelelse med databeskyttelses‐
bestemmelser.
# Vælg Acceptér og start.
% Den første aktivering af Android Auto på mul‐

timediesystemet skal af sikkerhedsmæssige
grunde gennemføres, når bilen holder stille.

Afslutning af Android Auto
# Tryk på tasten ò.
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% Android Auto starter automatisk, når mobilte‐
lefonen er blevet forbundet med systemet via
kabel. Hvis Android Auto ikke blev vist i for‐
grunden før sidste afbrydelse, starter applika‐
tionen i baggrunden, næste gang der etable‐
res forbindelse. Du kan kalde Android Auto
frem via hovedmenuen.

Visning af lydindstillinger for Android Auto
Multimediesystem:
4© 5 Mercedes PRO & Apps
5 Smartphone 5 Android Auto 5Z
# Vælg lydindstillinger.

Indstilling af styring via applikationstaster
Multimediesystem:
4© 5 Mercedes PRO & Apps
5 Smartphone 5 Android Auto 5Z
5 Generelle
# Tilkobling af Styring med applikationsknap-

per: Aktivér LED-symbolet.
# Frakobling af Styring med applikationsknap-

per: Deaktivér LED-symbolet.

Afbrydelse af Android Auto
# Afbryd forbindelsen via tilslutningskabel mel‐

lem mobiltelefonen og multimediesystemet.
Mercedes-Benz anbefaler, at forbindelsen via
tilslutningskabel kun afbrydes, når bilen hol‐
der stille.

Overførte bildata i forbindelse med Android
Auto og Apple CarPlay™

Oversigt vedr. de overførte bildata
Når du anvender Android Auto eller Apple Car‐
Play™, overføres definerede bildata til mobiltele‐
fonen. Dette muliggør den optimale brug af
udvalgte tjenester på mobiltelefonen. Der sker
ingen aktiv tilgang til bildataene.

Følgende systemoplysninger overføres:

R Softwareversion for multimediesystemet
R System-ID (anonymiseret)

Overførslen af disse data anvendes til at optimere
kommunikationen mellem bilen og mobiltelefo‐
nen.

Til det formål og til at tildele flere biler til mobilte‐
lefonen genereres en bilidentifikation på tilfældig‐
hedsbasis.

Denne har ingen sammenhæng med bil-id-num‐
meret (FIN) og slettes ved nulstilling af multime‐
diesystemet (/ side 220).

Følgende biltilstandsdata overføres:

R Den valgte gearposition
R Skelnen mellem parkering, stilstand, langsom

kørsel og kørsel
R Dag-/natfunktion på kombiinstrumentet

Overførsel af disse data anvendes til at tilpasse
visningen af indhold til køresituationen.

Følgende positionsdata overføres:

R Koordinater
R Hastighed
R Kompasretning
R Accelerationsretning

Disse data overføres kun, når navigationen er
aktiv, for at forbedre denne (fx til fortsættelse i
en tunnel).

Online- og internetfunktioner

Internetforbindelse

Oplysninger om internetforbindelse

& ADVARSEL Risiko for distraktion på
grund af informationssystemer og kom‐
munikationsudstyr

Hvis du under kørslen betjener informations‐
systemer og kommunikationsudstyr, der er
integreret i bilen, kan din opmærksomhed
afledes fra det, der sker i trafikken. Desuden
risikerer du at miste kontrollen over bilen.
# Dette udstyr må kun betjenes, når de

trafikale forhold tillader det.
# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen

standses under hensyntagen til trafik‐
ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gæl‐
der i det land, du aktuelt opholder dig i, ved drif‐
ten af multimediesystemet.

& ADVARSEL Fare for uopmærksomhed på
grund af betjening af mobilt kommunika‐
tionsudstyr under kørslen

Hvis du under kørslen betjener mobilt kom‐
munikationsudstyr, kan din opmærksomhed
blive afledt fra det, der sker i trafikken. Des‐
uden risikerer du at miste kontrollen over
bilen.
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# Betjen kun dette udstyr, når bilen holder
stille.

Når du bruger mobilt kommunikationsudstyr i
bilen, skal du være opmærksom på de lovmæs‐
sige bestemmelser i det land, som du aktuelt
opholder dig i.

Afhængigt af bilens udstyr har du følgende mulig‐
heder for at etablere en internetforbindelse:

R Biler med kommunikationsmodul: Internet‐
benyttelse inklusive Mercedes PRO connect-
tjenester og dataroaming (/ side 258).

Tilgængeligheden af Mercedes PRO connect
varierer alt efter land. På følgende side kan du
kontrollere tilgængeligheden af Mercedes
PRO i dit land: http://www.mercedes.pro
R Biler uden kommunikationsmodul:

- via Bluetooth® med datakompatibel mobil‐
telefon (/ side 258)

- via Wi-Fi med datakompatibel mobiltele‐
fon (/ side 258)

Under kørslen kan internetfunktionerne benyttes
i begrænset omfang.

Internetfunktion via kommunikationsmodul
I biler med fast installeret kommunikationsmodul
oprettes der forbindelse til internettet via et fast
monteret SIM-kort.

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at
bruge online-funktionerne via kommunikations‐
modulet:

R Bilen er forsynet med et fast installeret kom‐
munikationsmodul.
R En Mercedes PRO Account forefin‐

des(/ side 200)
R Mercedes PRO connect er aktiveret og drifts‐

klart.
R Mercedes PRO connect er aktiveret med hen‐

blik på internetadgang.

% Derudover skal datavolumen købes direkte
hos mobilnetudbydere for at anvende web‐
browser, internetradio eller Wi-Fi-hotspot.
Datavolumen købes ved at oprette forbin‐
delse til din mobile enhed med bilens Wi-Fi-
hotspot og blive registreret hos mobilnetud‐
byderen(/ side 217).

Forhør dig på et Mercedes-Benz serviceværksted,
om det er muligt at købe datavolumen i dit land.

Hvis der er datavolumen, kan internetradioen og
Wi-Fi-hotspot anvendes til mobile enheder.

Etablering af internetforbindelse uden kom‐
munikationsmodul via Wi-Fi

Forudsætninger 
R Funktionen Wi-Fi på multimediesystemet er

aktiveret (/ side 216).
R Funktionen Wi-Fi på den eksterne enhed er

aktiveret (se producentens driftsvejledning).
R Internetdeling via Wi-Fi er aktiveret (se produ‐

centens driftsvejledning).

Internetforbindelsen via Wi-Fi er forringet eller
ude af funktion:

R Mobiltelefonen er slukket.
R Brug af mobilnetværksdata er deaktiveret på

mobiltelefonen.
R Funktionen Wi-Fi er slukket på multimediesy‐

stemet.
R Funktionen Wi-Fi er slukket på den eksterne

enhed.
R Internetdeling via Wi-Fi er deaktiveret på den

eksterne enhed.

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Wi-Fi & Bluetooth 5 Internetindstillinger
5 Forbind via Wi-Fi
# Vælg netværk.
# Tilslut til Wi-Fi-netværket (/ side 216).

Etablering af internetforbindelse uden kom‐
munikationsmodul via Bluetooth®

Forudsætninger 
R Mobiltelefonen understøtter Bluetooth®-profi‐

len PAN (Personal Area Network)

R Mobiltelefonen er forbundet via Bluetooth® til
multimediesystemet (/ side 247).

Internetforbindelsen via Bluetooth® er begrænset
eller virker ikke:

R Mobiltelefonen er slukket.
R Mobiltelefonen er forbundet som ekstra

mobiltelefon.
R Der er ingen tilstrækkelig mobilnetdækning.
R Brug af mobilnetværksdata er deaktiveret på

mobiltelefonen.
R Funktionen Bluetooth® på multimediesyste‐

met er slået fra, og mobiltelefonen skal for‐
bindes via Bluetooth®.
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R På mobiltelefonen er funktionen Bluetooth®

slået fra, og mobiltelefonen skal forbindes via
Bluetooth®.
R Mobilnettet eller mobiltelefonen muliggør ikke

en samtidige benyttelse af en telefon- og en
internetforbindelse.
R Internetgodkendelse via Bluetooth® er ikke

godkendt på mobiltelefonen.

Når en mobiltelefon første gang er blevet forbun‐
det med multimediesystemet via Bluetooth®,
fører en guide dig igennem etableringen af en
internetforbindelse.

Alternativt kan du etablere internetforbindelsen
manuelt.

Du kan finde yderligere oplysninger på http://
www.mercedes-benz.com/connect eller hos et
Mercedes-Benz serviceværksted.

Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Wi-Fi & Bluetooth 5 Internetindstillinger
5 Forbind via Bluetooth
# Vælg mobiltelefon.

Internetforbindelsen er etableret.

Etablering af automatisk internetforbindelse
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger
5 Wi-Fi & Bluetooth 5 Internetindstillinger
# Markér mobiltelefonen.
# Vælg r.
# Slå Permanent internetforbindelse til D.

Ophævelse af godkendelse af en mobiltelefon
til internetadgang
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Wi-Fi & Bluetooth 5 Internetindstillinger
# Vælg r i linjen for mobiltelefonen.
# Vælg Slet konfiguration.
# Vælg Ja.

Visning af detaljer til mobiltelefonen
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Wi-Fi & Bluetooth 5 Internetindstillinger
# Vælg r i linjen for mobiltelefonen.
# Vælg Detaljer.

Etablering af internetforbindelse
Multimediesystem:
4© 5 Mercedes PRO & Apps
# Vælg fx z Browser.
% Multimediesystemet opbygger som internet‐

forbindelsen automatisk. Hvis multimediesy‐
stemet ikke er forbundet til internettet,
opbygges internetforbindelsen ved anven‐
delse af en internetapplikation.

Indstilling af automatisk afbrydelse af inter‐
netforbindelsen uden kommunikationsmodul
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Wi-Fi & Bluetooth 5 Internetindstillinger
# Vælg r i linjen for mobiltelefonen.
# Vælg Afbrydelse ved inaktivitet.

Følgende alternativer kan vælges:

R 5 minutter
R 10 minutter
R 20 minutter
R Ubegrænset

# Vælg et alternativ.

Forbindelsesstatus

Oversigt over forbindelsesstatus

1 Visning af den bestående forbindelse og
modtagelsesområdestyrken på kommunikati‐
onsmodulet eller den forbundne Bluetooth®-
enhed
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Visning af forbindelsesstatus
Multimediesystem:
4© 5 Indstillinger 5 System
5 Wi-Fi & Bluetooth
# Vælg Internetstatus.

% Ved forbindelse via WLAN eller en Blue‐
tooth®-enhed vises den omtrentlige mængde
data, der er overført. De nøjagtige værdier
kan efterspørges hos din mobiludbyder.

% Ved forbindelse via kommunikationsmodulet
vises følgende statusinformationer:

R Netværkstype
R Status online/offline

Webbrowser

Valg af webside

& ADVARSEL Risiko for distraktion på
grund af informationssystemer og kom‐
munikationsudstyr

Hvis du under kørslen betjener informations‐
systemer og kommunikationsudstyr, der er
integreret i bilen, kan din opmærksomhed
afledes fra det, der sker i trafikken. Desuden
risikerer du at miste kontrollen over bilen.
# Dette udstyr må kun betjenes, når de

trafikale forhold tillader det.
# Hvis dette ikke er muligt, skal bilen

standses under hensyntagen til trafik‐

ken, hvorefter indtastningerne kan fore‐
tages, mens bilen holder stille.

Overhold de lovmæssige bestemmelser, der gæl‐
der i det land, du aktuelt opholder dig i, ved drif‐
ten af multimediesystemet.
Multimediesystem:
4© 5 MERCEDES PRO & APPS
5z Browser

Kald ny webside frem
# Vælg ä.
# Indtast en webadresse.
# Vælg ¬.

% Der kan ikke vises websider under kørslen.

Kald webside fra forløb
# Vælg: Kald forrige eller næste side frem fra

forløb X eller Y.

% Tilgængeligheden af webbrowseren er afhæn‐
gig af land.
Biler med kommunikationsmodul: Derudover
skal datavolumen købes via Mercedes PRO
eller direkte hos mobilnetudbyderen for at
anvende webbrowser. Datavolumen købes
ved at oprette forbindelse til din mobile
enhed med bilens Wi-Fi-hotspot og blive regi‐
streret hos mobilnetudbyderen(/ side 217).
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Oversigt over webbrowser

1 URL-indtastning
2 Bogmærker

3 Webside tilbage
4 Webside fremad

5 Opdatér/afbryd
6 Funktioner

Valg af webbrowser-funktioner
Multimediesystem:
4© 5 MERCEDES PRO & APPS
5z Browser 5Z

Følgende funktioner kan vælges:

R Bogmærker
R Valgmuligheder med indstillingerne:

- Browserindstillinger
- Slet browserdata

# Vælg et alternativ.
# Foretag indstillingerne.

Kalde webbrowser-indstillinger frem
Multimediesystem:
4© 5 MERCEDES PRO & APPS
5z Browser 5Z
5 Browserindstillinger

Følgende funktioner kan vælges:

R Blokér popups
R Aktivér javascript
R Tillad cookies

# Slå en funktion til O eller fra ª.

Sletning af internetforløb
Multimediesystem:
4© 5 MERCEDES PRO & APPS
5z Browser 5Z
5 Slet browserdata

Følgende alternativer kan vælges:

R Alle
R Cache
R Cookies
R Indtastede URL'er
R Formulardata

# Vælg et alternativ.
# Vælg Ja.

Administration af bogmærker
Multimediesystem:
4© 5 MERCEDES PRO & APPS
5z Browser
# Vælg ?.

Valg af bogmærke
# Vælg en post.

Oprettelse af bogmærke
# Vælg Føj aktuel side til bogmærker.
# Indtast et navn.
# Vælg Bestätigen (Bekræft).
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Redigering af bogmærke
# Vælg r bag et bogmærke.
# Vælg Redigér.
# Indtast et navn.
# Vælg Bestätigen (Bekræft).

Sletning af bogmærke
# Vælg r bag et bogmærke.
# Vælg Slet.
# Vælg Ja.

Afslutning af webbrowser
Multimediesystem:
4© 5 MERCEDES PRO & APPS
5z Browser
# Vælg ©.

Internetradio

Valg af internetradio

Forudsætninger 
% Funktionen Internetradio er kun tilgængelig i

bestemte lande.

R Tjenesten er tilgængelig
R Datavolumen findes

Afhængigt af land skal denne erhverves ved
køb.
R Der forefindes en hurtig internetforbindelse til

en overførsel uden problemer

Tjenesterne er afhængige af land

Du kan få flere oplysninger ved at henvende
dig til et Mercedes-Benz serviceværksted.

Multimediesystem:
4© 5 Radio
# Vælg TuneIn Radio.

Menuen Internetradio vises. Du hører den
senest indstillede station.

% Forbindelseskvaliteten afhænger af mobiltele‐
fonmodtagelsen på stedet.

Oversigt over internetradio

1 Tillægsoplysninger om den
aktuelle station

2 Visning, hvis forbundet med
privat brugerkonto

3 Datahastighed

4 Funktioner
5 Favoritter
6 Start/stop
7 Browsing

8 Stationssøgning
9 Valgte kategorier
A Internetradio udbyder
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Valg og forbindelse af internet-radiostationer
Multimediesystem:
4© 5 Radio 5 TuneIn Radio
# Vælg =.
# Vælg en kategori.
# Vælg en station.

Forbindelsen opbygges automatisk.

eller
# Vælg søgefeltet.
# Indtast et stationsnavn via indtastningsfeltet.

% Når internetratioen benyttes, kan store
mængder data overføres.

Lagring/sletning af internet-radiostation som
favorit
Multimediesystem:
4© 5 Radio 5 TuneIn Radio
# Vælg en station.
# Vælg ß.

Favoritlisten med alle lagrede stationer vises.
# Vælg Tilføj til favoritter.
eller
# Opret en konto hos online-udbyderen (TuneIn

Radio), og foretag derefter registrering på
multimediesystemet.
Dine favoritter overføres til multimediesyste‐
met.

Sletning af favoritter
# Vælg en station.
# Vælg ß.
# Vælg Slet favoritter.

Indstilling af funktioner i internetradioen
Multimediesystem:
4© 5 Radio 5 TuneIn Radio 5Z

Følgende alternativer kan vælges:

R Valg af stream: Valg af streamkvalitet.
R Registrer TuneIn konto: Registrering af din

TuneIn brugerkonto.
R Afmeld konto: Afmeldelse af din TuneIn bru‐

gerkonto.

# Vælg et alternativ.

Valg af stationsliste fra den senest valgte
kategori
Multimediesystem:
4© 5 Radio 5 TuneIn Radio
# Tryk på coveret til den aktuelle station.

Afhængigt af, hvordan stationen blev valgt,
vises en stationsliste.

Medier

Information om mediefunktion

Oplysninger om kompatible formater og data‐
medier

& ADVARSEL Fare for uopmærksomhed på
grund af håndtering af datamedier

Hvis du håndterer datamedier under kørslen,
kan din opmærksomhed blive afledt fra trafik‐
situationen. Desuden risikerer du at miste
kontrollen over bilen.
# Håndtér kun datamedier, når bilen hol‐

der stille.

Multimediesystemet understøtter følgende
formater og datamedier:

Tilladte filsy‐
stemer

FAT32, exFaT, NTFS

Tilladte data‐
medier

USB-enheder, iPod®/iPhone®,
MTP-enheder, Bluetooth®-
audioenheder

Understøt‐
tede formater

Audio: MP3, WMA, AAC, WAV,
FLAC, ALAC

R Multimediesystemet kan administrere op til
50000 understøttede filer.
R Datamedier op til 2 TB understøttes (32‑Bit-

adresseplads).

% Vær opmærksom på følgende oplysninger:

R Da der findes mange forskellige USB-
enheder på markedet, kan det ikke garan‐
teres, at det er muligt at afspille alle USB-
enheder.
R Mp3-afspillere skal understøtte Media

Transfer Protocol (MTP).

Oplysninger om beskyttelse af ophavsretten
og varemærker
De audio-filer, som du kan oprette og afspille, er
underlagt reglerne om beskyttelse af ophavsret. I
mange lande må der ikke foretages kopiering
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uden forudgående samtykke fra rettighedshaver,
heller ikke til privat brug. Sæt dig ind i de aktuelt
gældende bestemmelser om ophavsret, og over‐
hold disse.

Lavet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemær‐
ker tilhørende Dolby Laboratories.

Gracenote, MusicID, Playlist Plus, Gracenote-
logoet og teksten "Powered by Gracenote" er ind‐
registrerede varemærker eller varemærker tilhø‐
rende Gracenote, Inc. i USA og/eller andre lande.

For DTS-patenter se http://patents.dts.com.
Fremstillet på licens fra DTS Licensing Limited.
DTS, symbolet samt DTS og symbolet tilsammen
er registrerede varemærker, og DTS TruVolume er
et varemærke tilhørende DTS, Inc.© DTS, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes.
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Oversigt over menuen Medier

1 Forrige titel eller hurtig til‐
bagespoling

2 Næste titel eller hurtig
fremadspoling

3 Albumcover
4 Aktiv mediekilde
5 Titel og kunstner

6 Aktuelt titelnummer/aktuel
titel i playliste og aktivt
datamedie

7 Gentagelse
8 Indstillinger
9 Andre alternativer
A Styring af afspilning

B Tidsliste
C Kategorier
D Musiksøgning
E Afspilning i tilfældige ræk‐

kefølge

Forbind datamediet med multimediesystemet

Tilslutning af USB-enheder

* Oplysning Beskadigelse ved høje tempe‐
raturer

Høje temperaturer kan beskadige USB-enhe‐
der.
# Tag USB-enheder ud, når du er færdig

med at bruge dem, og fjern dem fra
bilen.

Multimedietilslutningsenheden er i fralægnings‐
rummet i midterkonsollen og har to USB-stik af
type C.
# Forbind USB-enheden med USB-stikket.
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% Ved tilslutning af flere Apple®-enheder på
samme tid skal du være opmærksom på, i
hvilken rækkefølge du tilslutter enhederne.
For multimediesystemet forbindes kun med
den enhed, som tilsluttes først. Andre samti‐
dig tilsluttede Apple®-enheder forsynes kun
med strøm.

Søgning efter og autorisering af Bluetooth®-
audioenhed

Forudsætninger 
R Bluetooth® er slået til i multimediesystemet

og på audioenheden.
R Audioenheden understøtter Bluetooth®-audio‐

profilerne A2DP og AVRCP.
R Audioenheden er "synlig" for andre enheder.

Multimediesystem:
4© 5 Medier 5 Bluetooth 5 ª

Autorisering af ny Bluetooth®-audioenhed
# Vælg Forbind ny enhed.

De fundne enheder vises i listen over enhe‐
der.

# Vælg en audioenhed.
Autoriseringen startes. I multimediesystemet
og på mobiltelefonen vises en kode.

# Hvis koderne er identiske, skal du bekræfte
på audioenheden.

# Vælg Kun som Bluetooth Audio-enhed.
Bluetooth®-audioenheden forbindes med mul‐
timediesystemet.

Forbindelse af allerede autoriseret Blue‐
tooth®-audioenhed
# Vælg en Bluetooth®-audioenhed fra listen.

Der oprettes forbindelse.

Start af medieafspilning

Et datamedie er forbundet med multimediesyste‐
met.

Multimediesystem:
4© 5 Medier
# Vælg USB eller Bluetooth som mediekilde.

Styring af medieafspilning

Multimediesystem:
4© 5 Medier
# Afspilning på pause: Vælg Ë.
# Fortsættelse af afspilning: Vælg X.
# Gentagelse af titel: Vælg :.

For gentagelse findes følgende indstillinger:

R Vælg én gang: Den aktive playliste genta‐
ges.
R Vælg to gange: Den aktuelle titel genta‐

ges.
R Vælg tre gange: Gentagelsen deaktive‐

res.
# Afspilning af titler i tilfældig rækkefølge: 

Vælg 9.
# Fremad- eller tilbagespoling i titel: Tryk let

på det ønskede sted i tidslinjen.
# Valg af næste titel: Vælg ü.
# Valg af forrige titel: Vælg û.
# Hurtig gennemspilning af titel: Hold û

eller ü inde.
# Visning af aktuel titelliste: Vælg det viste

titelbillede.

Indstilling af flere alternativer for medieaf‐
spilning

Multimediesystem:
4© 5 Medier

Valg af andre alternativer
# Vælg f.

De øvrige alternativer vises.

Der findes følgende funktioner:

R Overraskelsesmiks
Der oprettes en playliste med vilkårligt valgte
titler.
R Tilføj til yndlingssange

Den aktuelle titel tilføjes til yndlingssangene.
R Fjern fra yndlingssange

Den aktuelle titel slettes fra yndlingssangene.

# Vælg et alternativ.
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Mediesøgning

Oplysninger om søgning i kategorier
Under 5 kan alle tilgængelige mediefiler gen‐
nemsøges. Til det formål er der forskellige kate‐
gorier at vælge imellem. De viste kategorier
afhænger af den forbundne enhed og dataforma‐
tet.

Tilgængelige kategorier ved Bluetooth®-audioen‐
heder:

R Aktuel titelliste
Den forbundne enheds mapper og kategorier
vises.

Tilgængelige kategorier ved audiofiler:

R Aktuel titelliste
R Spillelister
R Mappe
R Albums
R Kunstnere
R Titler
R Yndlingssange
R Ofte afspillede
R Senest tilføjede
R Stemning (/ side 267)
R Musikgenrer
R År
R Komponister
R Valg efter cover
R Podcasts (Apple®-enheder)
R Lydbøger (Apple®-enheder)

Tilgængelige kategorier ved videofiler:

R Mappe
R Videoer

% Kategorierne er tilgængelige, når hele medie‐
indholdet er indlæst og analyseret.

Start af søgning i kategorier
Multimediesystem:
4© 5 Medier 55
# Vælg en kategori.

Mediefilerne vises i overensstemmelse med
den valgte kategori, fx vises alle albums i for‐
bindelse med kategorien Albums.

Sortering af viste resultater eller afspilning af
alle fundne medier
# Vælg Ä.
# Afspilning af alle fundne resultater i kate‐

gorien: Vælg Afspil alle.
Hvis kategorien Albums fx er aktiv, afspilles
alle fundne albums af den søgte artist.

# Alfabetisk sortering af resultater: Vælg
Sortér fra A til Å.

# Omvendt alfabetisk sortering af resulta‐
ter: Vælg Sortér fra Å til A.

% De tilgængelige alternativer afhænger af den
valgte kategori og den forbundne enhed.

Anvendelse af stikordssøgning
Multimediesystem:
4© 5 Medier 55

I kategorierne under 5 kan der søges efter
indhold ved hjælp af stikordssøgning med fri ind‐
tastning af tekst.
# Vælg en kategori.
# Vælg Søgning.

Der vises et tastatur til indtastning af tegn.
# Indtast det ønskede søgeord.

% Søgningen begynder ved indtastning af det
første tegn. Jo flere tegn du indtaster, desto
mere specifikke bliver søgeresultaterne.

# Vælg den ønskede post fra listen med resulta‐
ter.
Hvis det valgte søgeresultat er et album, en
sang eller en playliste, startes afspilningen.
Hvis det valgte søgeresultat er en ny kategori,
åbnes denne i søgningen.

Søgning af titel efter stemning
Multimediesystem:
4© 5 Medier 55

Via My Music-søgningen kan der søges efter
musiktitler, der passer til en stemning.
# Vælg Stemning.

Der kan vælges mellem følgende stemninger:

R Positiv
R Rolig
R Mørk
R Energisk

# Træk regulatoren til den ønskede position.
Der søges efter titler, som passer til den
valgte stemning.
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Radio

Tilkobling af radio

Multimediesystem:
4© 5 Radio
# Alternativ: Tryk på tasten |.

Radiovisningen fremkommer. Du hører den
senest indstillede station på det senest ind‐
stillede frekvensbånd.

Oversigt over radio

1 Aktivt frekvensbånd
2 Stationsnavn eller indstillet

frekvens
3 Kunstner, titel, album og

radiotekst

4 Funktioner
5 Fuldskærm/DAB slideshow
6 Lydløs-funktion
7 Stationsliste

8 Søgning

Indstilling af frekvensbånd

Multimediesystem:
4© 5 Radio
# Vælg et frekvensbånd.

Indstilling af radiostation

Multimediesystem:
4© 5 Radio
# Stryg fingeren mod venstre eller højre på

betjeningselementet.

Valg af radiostationsliste

Multimediesystem:
4© 5 Radio
#

Vælg .
Stationslisten vises

# Vælg en station.
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Søgning efter radiostation via stationsnavn
eller direkte frekvensindtastning

Multimediesystem:
4© 5 Radio
#

Vælg .
# Vælg è.
# Angiv et stationsnavn eller en frekvens.
# Vælg en station.

Lagring af radiostationer

Multimediesystem:
4© 5 Radio
# Vælg en radiostation.

Ved fri hukommelsesposition i stationshu‐
kommelsen
# Vælg W.

eller
# Tryk længe på radiostationen.

Udskiftning af post i stationshukommelsen
# Tryk i længere tid på en post i stationshukom‐

melsen.
# Vælg Ja.

Redigering af stationshukommelse

Multimediesystem:
4© 5 Radio

Flytte station:
# Tryk i længere tid på en gemt station.
# Vælg Flyt.
# Flyt stationen til den nye position.

Slette station:
# Tryk i længere tid på en station.
# Vælg Slet.

Udskifte station:
# Tryk i længere tid på en station.
# Vælg Erstat radiostation.

Til-/frakobling af fast kanalfunktion

Multimediesystem:
4© 5 Radio
# Vælg Frekvens fast for at slå funktionen til

eller fra.
Når funktionen er slået til, bibeholdes den
indstillede frekvens også, når modtagelsen er
dårlig.

Til-/frakobling af trafikmelding

Multimediesystem:
4© 5 Radio 5Z
# Slå Trafikradio-meldinger til eller fra.

Indstilling af højere lydstyrke på trafikradio

Multimediesystem:
4© 5 Radio 5Z 5 Lyd
# Vælg Navigations- og trafikradiomeldinger.
# Vælg Trafikradio-forøgelse.
# Indstil en værdi.
# Overtag værdien med q.

Visning af radiotekst

Multimediesystem:
4© 5 Radio 5Z
# Slå Vis radiotekstoplysninger til eller fra.

Lyd

Lydindstillinger

Oplysninger om soundsystemet
Soundsystemet er til rådighed ved alle funktioner
i radio- og mediefunktion. Indstillingerne for fx
equalizeren påvirker afspilningen af alle mediekil‐
der.

Visning af lydmenu
Multimediesystem:
4© 5 Medier 5Z 5 Lyd

Følgende funktioner kan vælges:

R Equalizer
R Balance og fader
R Autom. lydstyrketilpasning

# Vælg en lydmenu.
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Indstilling af diskant, mellemtone og bas
Multimediesystem:
4© 5 Medier 5Z 5 Lyd
# Indstilling af DISKANT, MEL.TONE eller BAS.

Til-/frakobling af lydstyrketilpasning
Multimediesystem:
4© 5 Medier 5Z 5 Lyd

Den automatiske justering af lydstyrken udligner
forskelle i lydstyrken, når der skiftes mellem audi‐
okilder.
# Til- eller frakobling af Autom. lydstyrketilpas-

ning.

Indstilling af balance/fader
Denne funktions tilgængelighed afhænger af bil‐
ens udstyr.

Multimediesystem:
4© 5 Medier 5Z 5 Lyd
# Indstil balance og fader.
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Oplysninger om retningslinjer for læsning

& FARE Risiko for forgiftning på grund af
udstødningsgasser

Forbrændingsmotorer udsender giftige
udstødningsgasser som fx kuldioxid. Hvis
bagklappen er åben, mens motoren kører, kan
der komme udstødningsgasser ind i bilens
kabine, særligt under kørsel.
# Stands altid motoren, inden bagklappen

åbnes.
# Kør aldrig med åben bagklap.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af ikke fastgjorte genstande i bilen

Hvis genstande ikke er sikret eller ikke er sik‐
ret tilstrækkeligt, kan de forskubbe sig, vælte
eller slynges rundt og derved ramme perso‐
ner i bilen.

Dette gælder også for:

R Bagage eller last
R Afmonterede sæder, som undtagelsesvis

transporteres i bilen.

Der er risiko for tilskadekomst, især ved
bremsemanøvrer eller pludselige retnings‐
skift!
# Stuv altid genstande således, at de ikke

kan blive slynget rundt.
# Sørg for at sikre genstande, bagage eller

gods mod at forskubbe sig eller vælte,
før du kører.

# Hvis et sæde afmonteres, skal dette om
muligt opbevares uden for bilen.

& ADVARSEL Fare for personskade ved
uhensigtsmæssig opbevaring af gen‐
stande

Hvis du opbevarer genstande i kabinen på en
uhensigtsmæssig måde, kan disse glide eller
blive slynget rundt og derved ramme perso‐
ner i bilen. Desuden kan kopholdere, åbne
opbevaringsrum og mobiltelefonholdere ikke
altid i forbindelse med en ulykke fastholde de
genstande, der befinder sig i eller på dem.

Der er risiko for tilskadekomst, især ved
bremsemanøvrer eller pludselige retnings‐
skift!

# Opbevar altid genstande således, at de
ikke kan blive slynget rundt i disse eller
lignende situationer.

# Sørg altid for, at genstande ikke rager
ud over opbevaringsrum, bagagenet
eller opbevaringsnet.

# Luk de opbevaringsrum, der kan lukkes,
inden du kører.

# Tunge, hårde, spidse, skarpkantede,
skrøbelige eller for store genstande skal
altid opbevares i bagagerummet og fast‐
gøres.

& ADVARSEL Risiko for forbrænding på
udstødningsrør og udstødningsrørsfor‐
længer

Udstødningsrør og udstødningsrørsforlænger
kan være meget varme. Ved berøring af disse
komponenter kan der opstå forbrændinger.
# Vær altid ekstra forsigtig i området

omkring udstødningsrør og udstød‐
ningsrørsforlænger, især hvis der er
børn i området.

# Lad komponenterne køle af før berøring.

Hvis du anvender en tagbagagebærer, skal du
overholde den maksimale tagbelastning og tagba‐
gagebærerens maksimale belastningsevne.

Du finder oplysninger om den maksimale tagbe‐
lastning i kapitlet "Tekniske data" og du finder
oplysninger om tagbagagebærere i afsnittet
"Bagagebærersystemer" .

Hvis du transporterer last på taget, som rager
mere end 40 cm ud over tagkanten, så kan kame‐
rabaserede køresystemer og sensorfunktionerne
i bakspejlet være begrænsede. Sørg for, at lasten
ikke rager længere ud end 40 cm.

Dit køretøjs køreegenskaber er afhængige af
belastningsfordelingen. Vær derfor opmærksom
på følgende oplysninger i forbindelse med læsnin‐
gen:

R Overskrid ikke køretøjets samlede tilladte
vægt eller det tilladte akseltryk i forbindelse
med pålæsningen, herunder personer.
R Pålæsningen må ikke foregå ind over overkan‐

ten af ryglænene.
R Transportér, om muligt, altid lasten i lastrum‐

met.
R Sikr lasten ved fastsurringsringene, og sørg

for at fordele lasten lige.
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R Anvend fastsurringsringe og fastgørelsesma‐
terialer, som er egnede til lastens størrelse og
vægt.

Lastfordeling

* BEMÆRK Fare for beskadigelse af bund‐
belægningen

For høj punktlast på bagagerumsbunden eller
på ladfladen medfører forringelse af køre‐
egenskaberne og kan beskadige bundbelæg‐
ningen.
# Biler med baghjulstræk: Fordel lasten

jævnt. Vær derved opmærksom på at
lastens samlede tyngdepunkt altid ligger
så dybt som muligt, i midten og mellem
akslerne i nærheden af bagakslen.

# Biler med forhjulstræk: Fordel lasten
jævnt. Vær derved opmærksom på at
lastens samlede tyngdepunkt altid ligger
så dybt som muligt, i midten og mellem
akslerne i nærheden af forakslen.

# Biler med firehjulstræk: Fordel lasten
jævnt. Vær derved opmærksom på at
lastens samlede tyngdepunkt altid ligger
så dybt som muligt, i midten og mellem
akslerne.

For høj punktlast på bagagerumsbunden eller på
ladfladen medfører forringelse af køreegenska‐
berne og kan beskadige bundbelægningen.

Ved kassevogn og kombimodel:

R Transporter altid ladningen i bagagerummet.
R Læg altid ladningen op ad bagsædets ryglæn.
R Større og tungere ladninger skal skubbes så

langt muligt i kørselsretningen fremad mod
bagsædet. Læg det godt fast fra bagsædet.
R Ladningen skal altid sikres med egnede trans‐

porthjælpemidler og yderligere med fastsur‐
ringsmidler.
R Bagagen må ikke rage op over ryglænenes

øverste kant.
R Transporter bagagen bag ikke benyttede

sæder.
R Hvis bagsædet ikke benyttes, skal du lade sik‐

kerhedsselerne krydse hinanden, og stik dem
i den modsatte selelås.

Sikring af last

Oplysninger om sikring af last

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade som følge af ukorrekt anvendelse
af fastsurringsbånd

Hvis du har anbragt fastsurringsbåndet for‐
kert i forbindelse med sikring af lasten, kan
følgende ske ved pludselige retningsskift,
bremsemanøvrer eller en ulykke:

R Fastsurringsringene kan blive revet af,
eller fastsurringsbåndet kan springe, hvis
den tilladte belastning overskrides.
R Lasten kan ikke holdes tilbage.

Derved kan lasten skride, vælte eller blive
slynget frem og tilbage og ramme personer i
køretøjet.
# Spænd altid fastsurringsbånd faglig kor‐

rekt og kun mellem de beskrevne fast‐
surringsringe.

# Anvend altid fastsurringsbånd, som er
dimensioneret til belastningen.

% Overhold angivelserne om de enkelte fastsur‐
ringspunkters maksimale belastningsevne.
Hvis du kombinerer forskellige fastsurrings‐
punkter til sikring af lasten, skal du altid tage
hensyn til den maksimale belastningsevne af
det svageste fastsurringspunkt. En fuld
opbremsning forårsager f.eks. kræfter, som
kan forøge lastens vægt. For at fordele kraft‐
absorberingen skal du altid anvende flere
fastsurringspunkter. Sørg for, at belastningen
er jævnt fordelt på fastsurringspunkterne
eller fastsurringsringene.

Overhold altid instruktionsbogen eller oplysnin‐
gerne fra producenten af fastsurringsbåndet i for‐
bindelse med håndteringen af fastsurringsbåndet.

Overhold angivelserne om fastsurringspunkternes
maksimale belastningsevne (/ side 357).

Du er som fører ansvarlig for følgende:

R At lasten er sikret mod at skride, vælte, rulle
eller falde ned.

Tag hensyn til både normale trafiksituationer
samt undvigemanøvre eller fulde opbremsnin‐
ger og dårlige vejstrækninger.
R Sikringen af lasten er i overensstemmelse

med de gældende krav og tekniske regler for
sikring af last.
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Hvis dette ikke er tilfældet, kan det være
strafbart afhængigt af lovgivningen og føl‐
gerne deraf. Overhold derfor de pågældende
landespecifikke lovgivninger.

Kontrollér sikringen af lasten før hver kørsel og
med regelmæssige mellemrum i løbet af længere‐
varende kørsel. Ordn sikringen af lasten, hvis den
er forkert eller utilstrækkelig. Informationer om
en faglig korrekt sikring af lasten kan du f.eks. få
hos producenter af transporthjælpemidler eller
fastsurringsmidler til sikring af last.

Vær ved sikring af lasten opmærksom på føl‐
gende:

R Sørg for at fylde mellemrum ud mellem last
og lastrumsvæggene samt hjulkasserne.
Anvend i den forbindelse formstabile trans‐
porthjælpemidler, som f.eks. kiler, fastgørel‐
sesklodser eller luftpuder.
R Sørg for, at lasten er væltesikker og stabil i

alle retninger.

Anvend fastsurringspunkterne eller fastsur‐
ringsringe og lastskinnerne i lastrummet eller
på lastarealet.

Anvend kun fastsurringsmidler, fx spærre‐
bjælker, spærrestænger eller fastsurringsnet
og fastsurringsbånd, der er godkendt iht. gæl‐
dende standarder (f.eks. DIN EN). Anvend
altid de fastsurringspunkter, som ligger tæt‐
test muligt på lasten, til sikringen, og sørg for
at polstre skarpe kanter.

Anvend særligt i tilfælde med tung last først
og fremmest fastsurringsringene til sikringen.

% Du kan finde fastsurringsmidler, der er god‐
kendt iht. gældende standarder (f.eks.
DIN EN), i enhver fagforhandler eller på et
autoriseret værksted.

Anvisninger vedr. skillevæg
Biler, der er godkendt som erhvervskøretøjer (N1,
N2), opfylder ikke ISO27956 uden skillevæg, som
beskriver korrekt sikring af last i varebiler. Ved
anvendelse af bilen til varetransport anbefales
eftermontering af skillevæg, da en korrekt sikring
af last i biler uden skillevæg kun vanskeligt kan
implementeres.

Oversigt over fastsurringspunkter

Fastsurringspunkter (eksempel med kombi‐
model)

1 Fastsurringsringe

Fastsurringspunkter (eksempel med kasse‐
vogn uden lastskinner)

1 Fastsurringsringe
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Fastsurringspunkter (eksempel med ladvogn)
1 Fastsurringsringe

Fastsurringspunkter (eksempel med ladvogn)
1 Fastsurringsringe

Hvis du har afmonteret siderne på ladet, kan du
også benytte fastsurringspunkterne nederst til
venstre og højre på traversen.

Løs last, særligt på ladets lastareal, kan du sikre
med et godkendt fastsurringsnet eller en presen‐
ning.

Fastgør altid fastsurringsnettet eller presennin‐
gen ved alle tilgængelige fastsurringspunkter.
Sørg i den forbindelse for, at fastgørelseskrogene
er sikret, så nettet eller presenningen ikke åbnes
utilsigtet.

Hvis der er lastskinner i bunden af køretøjet, kan
du montere spærrebjælker umiddelbart foran og
bagved lasten. Spærrebjælkerne absorberer de
eventuelle forskydningskrafter direkte.

Det anbefales kun i forbindelse med lette laster
at sikre dem på lastrumsbunden via surring over

toppen. Læg skridsikre måtter (antiskridmåtte)
under lasten for at øge sikringen.

På- og afmontering af fastsurringsringe

# Påmontering: Stik fastsurringsringen ind i
lastskinnen gennem en udsparing, der ligger
tættest muligt på lasten, indtil låseanordnin‐
gen i udsparingen går i indgreb.

% Hvis låseanordningen trækkes opad ud af
udsparingen, kan fastsurringsringen stikkes
ind i lastskinnen. Sørg for, at låseanordnin‐
gen altid går i indgreb i en udsparing.

# Kontrollér, om fastsurringsringen sidder fast.
# Afmontering: Løft låseanordningen, og træk

fastsurringsringen ud af lastskinnen gennem
udsparingen i retning af låseanordningen.

Bærersystemer

Oplysninger om tagbagagebærere

& ADVARSEL Fare for ulykker ved overskre‐
det maksimal tagbelastning

Hvis du belaster taget og alle udvendigt og
indvendigt monterede tilbygninger øges køre‐
tøjets tyngdepunkt, og de sædvanlige køre‐
egenskaber samt styrings- og bremsegang
ændres. Bilen hælder mere under kørslen i
kurver og kan reagere dårligere på styrebevæ‐
gelser.

Hvis den maksimale tagbelastning overskri‐
des, så forringes både styre-‑ bremsebetingel‐
ser betydeligt.
# Den maksimale tagbelastning må ikke

overskrides, og kørslen skal tilpasses
vægten.
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1 Fastgørelsesskinner

Oplysninger om maksimal tagbelastning findes i
kapitlet "Tekniske data" (/ side 358).

Væg opmærksom på følgende punkter i forbin‐
delse med montering af tagbagagebærere:

R Tagbagagebærerens bolte spændes i de dertil
beregnede notsten med en tilspændingsmo‐
ment på 8 Nm – 10 Nm.
R Når boltene er spændt, rører de ikke ved skin‐

nerne.
R Pas på at notstenene ikke befinder sig i områ‐

det omkring plastikkappen.
R Notstenene skal have det korrekte tværsnit.
R Fastgørelsesskinnerne skal altid være rene

indvendigt.
R Skrue boltene ensartet fast igen efter ca.

500 km.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Det medvirker til
at undgå skader på bilen.

Hvis fastgørelsesskinnerne skal monteres efter‐
følgende, bør de monteres på et autoriseret værk‐
sted. Ellers kan køretøjet blive beskadiget.

Hvis din bil er udstyret med fastgørelsesskinner
på taget, kan du montere en tagbagagebærer på
taget. Der findes specielle fastgørelseselementer
(glideholdere) som tilbehør.

Disse fastgørelseselementer kan fås hos alle
Mercedes-Benz serviceværksteder.

Stigebærer

Stigebærer på ladvogn (eksempel)
1 Stigebærer foran
2 Stigebærer bag

Vær opmærksom på de vigtige sikkerhedshenvis‐
ninger i kapitlet "Henvisninger til belæsning"
(/ side 75).

Oplysninger om maksimal belastning af stigebæ‐
reren findes i kapitlet "Tekniske data"
(/ side 359).

Brug af indvendigt tagbagagebærersystem

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af ikke fastgjort last

Hvis du fastspænder eller løsner lasten, kan
lasten falde ned og forårsage personskader
på passagererne.
# Undgå at stå under lasten, mens den

fastspændes eller løsnes.

* BEMÆRK Fare for beskadigelse af seler
og glider

For høje punktbelastning på seler og glider
kan medføre, at selerne afrives eller at glide‐
ren bryder ud af bæreskinnen.
# Fordel lasten jævnt. Sørg i den forbin‐

delse for, at lastens samlede tyngde‐
punkt ligger så centreret som muligt
samt mellem loftsskinnerne og mellem
bæreskinnerne.
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Lasten kan sikres med det indvendige tagbagage‐
bærersystem. Det er også egnet til at sikre lang
last.

% Det indvendige tagbagagebærersystem kan
belastes med maks. 50 kg.

Det indvendige tagbagagebærersystem består af
følgende komponenter:

R Loftsskinnerne 1 er fastgjort på køretøjets
tag.
R Bæreskinnerne 2 er skruet fast på loftsskin‐

nerne og kan forskydes.
R En bæreskinne 2 er udstyret med et glider‐

par 4. Gliderparret 4 kan forskydes med
ophængt sele 5. Lasten 6 lægges til opbe‐
varing i selen 5 og surres fast.
R Med to remme 3 skal lasten fastgøres i kør‐

selsretning og mod kørselsretning.

# Forskydning af bæreskinner: Skru stjerne‐
møtrikkerne 7 til venstre, til de er løsnet
lidt.

# Skub bæreskinnen 2 til den ønskede stilling
langs med loftsskinnen 1.

# Skru stjernemøtrikkerne 7 i højre om.
# Bæreskinnen kontrolleres for fast placering.

Forskydning af glidestykke

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af utilstrækkelig fastgjort last

Hvis glideren i indvendige tagbagagebærersy‐
stem ikke er rigtig låst, kan lasten gå løs,
falde ned og forårsage skade på f.eks. på for‐
bipasserende eller under på-‑ aflæsning.
# Glideren skal altid låses korrekt.

276 Transport



% Ringen 8 på glidestykket 4 skal altid stå i
en 90° vinkel i forhold til bæreskinnen 2, så
glidestykket 4 fastgøres korrekt.

# Hvis ringen på glidestykket står i en 
90° vinkel i forhold til bæreskinnen: Rin‐
gen 8 på glidestykket 4 skal trækkes
nedad, og samtidig skal glidestykket 4 træk‐
kes i den ønskede position.

# Slip ringen 8 på den ønskede stilling.
# Forskyd glidestykket 4 lidt mere på bære‐

skinnen 2, indtil glidestykket 4 selv går i
hak.

# Hvis ringen på glidestykket står parallelt i 
forhold til bæreskinnen: Skub glidestykket
4 på den ønskede position.

# Placer ringen 8 på glidestykket 4 i en
90° vinkel i forhold til bæreskinnen2.
Glidestykket 4 er fastgjort.

Justering af sele

# Tryk på låsen på glidestykket 9, og hold den
inde.

# Træk eller løsn selen 5.
# Slip låsen på glideren 9.

% Sørg ved fastgørelsen og løsningen af lasten
for ikke at stå under lasten.

Fastgør lasten, og løsn
# Sikring af last: Læg lasten i bæreskinnernes

seler.
# Lasten lægges tæt op ad skillevæggen.
# Sur selen 5 fast.
# Lasten kontrolleres for fast placering.
# Løsning af last: Tryk på låsen på glideren
9, og hold den trykket ind.

# Træk ringen 8 på glidestykket nedad, og
bevæg samtidig glidestykket væk fra lasten.

# Løsn selen 5, og sørg samtidig for, at lasten
ikke falder ud af selerne.

# Tag lasten ud af selerne.

Montering af fastgørelsesøjer

# Drej ringen på fastgørelsesøjet B parallelt i
forhold til længdeaksen på fastgørelsesøjet
C.

# Hold fastgørelsesøjet C mellem pege- og
langfingeren, og læg tommelfingeren gennem
ringen på fastgørelsesøjet B og på det mid‐
terste trykpunkt.

# Tryk låsestiften helt nedad med tommelfinge‐
ren.

# Tryk fastgørelsesøjet C i nærheden af lasten
gennem bæreskinnens 2 fastgørelse, og for‐
skyd med cirka 12 mm.

# Tag tommelfingeren af trykpunktet, og for‐
skyd fastgørelsesøjet C, indtil det går i hak.

# Drej ringen på fastgørelsesøjet B på tværs i
forhold til længdeaksen på fastgørelsesøjet
C.
FastgørelsesøjetC er fastgjort.

Afmontering af fastgørelsesøjer
# Drej ringen på fastgørelsesøjetB parallelt i

forhold til længdeaksen på fastgørelsesøjet
C.

# Tag fat i fastgørelsesøjet C som beskrevet i
forbindelse med montering, og tryk låse‐
stiften helt nedad med tommelfingeren.

# Forskyd fastgørelsesøjet C, og træk det
nedad og ud gennem bæreskinnens 2 fast‐
gørelse.
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Fastgørelse af remme

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af forkert fastgjort last

Hvis remmens kroge fastgøres i gliderens
ringe, kan glideren gå løs. Lasten kan gå løs,
falde ned og forårsage skade på f.eks. på for‐
bipasserende eller under på- aflæsning.
# Remmens kroge må kun fastgøres i fast‐

surringsringene.

% Remmens kroge 3 må kun hægtes ind i
fastgørelsesøjernes ringe B.

# Lasten kontrolleres for fast placering.
# Fastgørelse af remme: Spænd remmene 3

fast i begge ender af lasten 6, og hægt rem‐
menes to kroge A ind i fastgørelsesøjernes
ringeB.

Læsning af hjulkasse

Vær opmærksom på de vigtige sikkerhedshenvis‐
ninger i kapitlet "Henvisninger vedrørende læs‐
ning" (/ side 75).

# Placer genstandene på hjulkassen 2, og sur
dem fast. vha. fastsurringsringene
1(/ side 273).

% En hjulkasse på læsses med 150 kg.
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Visning af serviceinterval ASSYST PLUS

Funktion af serviceintervalvisningen ASSYST
PLUS

Serviceintervalvisningen ASSYST PLUS informerer
dig i instrumentdisplayet om det resterende tids‐
rum eller den resterende kørselsstrækning indtil
næste servicetidspunkt.

Med tilbagetasten til venstre på rattet kan du
slukke servicemeddelelsen.

Du kan få oplysninger om service på bilen på et
autoriseret værksted, f.eks. et Mercedes-Benz
serviceværksted.

Visning af servicetidspunkt

Bilens computer:
4 Service 5 ASSYST PLUS

Næste servicetidspunkt vises.
# Lukning af visning: Tryk på tilbagetasten til

venstre på rattet.

Vær også opmærksom på følgende uddybende
emne:

R Betjening af bilens computer(/ side 179)

Gennemfør regelmæssige servicearbejder

* BEMÆRK Tidlig slitage, fordi servicetids‐
punktet ikke er blevet overholdt

Hvis servicearbejde ikke udføres i god tid
eller ikke udføres i fuldstændigt omfang, kan
det resultere i øget slitage eller skader på
bilen.
# Overhold altid de foreskrevne servicein‐

tervaller.
# Sørg for at få et autoriseret værksted til

at udføre det foreskrevne servicear‐
bejde.

Særlige serviceforanstaltninger

Det foreskrevne serviceinterval er afstemt efter
normal drift af køretøjet. I tilfælde af svære drifts‐
forhold eller forøget belastning af køretøjet skal
der udføres hyppigere servicesarbejder end fore‐
skrevet.

Eksempler på vanskelige driftsbetingelser:

R Regelmæssige bykørsler med hyppige
opstandsninger

R Hovedsagelig kørsel over korte strækninger
R Hyppig drift i bjergrigt terræn eller på dårlige

veje
R Hyppig, længerevarende tomgang
R Høj støvkoncentration og/eller hyppig luftre‐

cirkulation

I tilfælde af disse eller lignende driftsbetingelser
skal fx kabinefilter, motorluftfilter, motorolie og
oliefilter skiftes oftere. Ved hyppigere drift skal
dækkene kontrolleres oftere. Du kan få yderligere
oplysninger på et autoriseret værksted.

Stilstandstider, hvor klemmerne er taget af
batteriet

Serviceintervalvisningen ASSYST PLUS bereg‐
ner kun servicetidspunktet, når batteriet er
tilkoblet.
# Få vist servicetidspunktet i instrumentdis‐

playet, og notér det, før batteriet frakobles
(/ side 279).

Motorrum

Åbn og luk motorhjelmen

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
oplåst motorhjelm under kørslen

Hvis motorhjelmen ikke er låst, kan den åbne
sig under kørslen og spærre for dit udsyn.
# Oplås aldrig motorhjelmen under kørsel.
# Kontrollér altid, at motorhjelmen er fast‐

låst, før du kører.

& ADVARSEL Risiko for forbrænding ved
åbning af motorhjelmen

Hvis du åbner motorhjelmen ved en overop‐
hedet motor eller en brand i motorrummet,
kan du komme i kontakt med varme luftarter
eller andre drivmidler, der trænger ud.
# Lad den overophedede motor køle af,

før du åbner motorhjelmen.
# Ved brand i motorrummet skal du holde

motorhjelmen lukket og kontakte brand‐
væsenet.
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& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af dele i bevægelse

Bestemte komponenter i motorrummet kan
køre videre eller starte automatisk, selv om
tændingen er slået fra, fx kølerens ventilator.

Vær opmærksom på følgende, inden der udfø‐
res arbejde i motorrummet:
# Slå tændingen fra.
# Grib aldrig ind i bevægende komponen‐

ters risikoområde, fx ventilatorens rota‐
tionsområde.

# Tag smykker og ure af.
# Hold beklædningsgenstande og hår væk

fra de bevægelige dele.

& ADVARSEL Fare for personskade ved
berøring af spændingsførende kompo‐
nenter

Tændingssystemet og brændstofindsprøjt‐
ningssystemet arbejder med højspænding. Du
kan få stød, hvis du rører ved spændingsfø‐
rende komponenter.
# Rør aldrig ved tændingssystemets eller

brændstofindsprøjtningssystemets kom‐
ponenter, når tændingen er slået til.

De spændingsførende komponenter i brændstof‐
injektionssystemet er f. eks. injektorerne.

Tændingssystemets spændingsførende kompo‐
nenter er fx  følgende komponenter:
R tændingsspoler
R tændrørshætter
R teststikdåse

& ADVARSEL Risiko for at brænde sig på
meget varme komponenter i motorrum‐
met

Visse komponenter i motorrummet kan være
meget varme, fx motoren, køleren og dele af
udstødningssystemet.
# Lad motoren køle af og berør kun de

komponenter, der er beskrevet neden‐
for.

Hvis du skal udføre arbejder i motorrummet,
berør da kun følgende komponenter:
R Motorhjelmen
R Lukkedækslet på motoroliepåfyldningsåbnin‐

gen

R Lukkedækslet på sprinklervæskebeholder
R Lukkedækslet på kølervæskeekspansionsbe‐

holder

& ADVARSEL Fare for personskade ved
brug af vinduesviskerne ved åben motor‐
hjelm

Hvis vinduesviskerne går i gang, mens motor‐
hjelmen er åben, kan du komme i klemme i
viskerstangsystemet.
# Sluk altid for vinduesviskerne og tæn‐

dingen, inden motorhjelmen åbnes.

# Kørestøjet skal parkeres trafiksikkert og så
vidt muligt på plant underlag.

# Stop motoren.
# Køretøj sikres, så det ikke sætter sig i bevæ‐

gelse.

& ADVARSEL Fare for kvæstelser når
motorhjelmen åbnes

Ved åbning kan motorhjelmen falde til slutpo‐
sitionen med et ryk.

Personer i motorhjelmens svingområde er i
fare for at komme til skade!
# Inden motorhjelmen slippes, skal du

sikre dig at støtten sidder fast i holde‐
ren.

# Åbn kun motorhjelmen, når der ikke
opholder sig personer i svingområdet.

# Åbning: Åbn motorhjelmen ved at trække i
grebet 1.

# Tag fat i rillen, og tryk grebet på motorhjel‐
mens sikring opad.
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# Åbn og hold motorhjelmen.

# Træk støttepinden 1 ud af holderen på
motorhjelmen, før den nedad.

# Sæt støttepinden i holderen 2.

& ADVARSEL Brandfare på grund af brænd‐
bare materialer i motorrummet eller i
udstødningsanlægget

Glemte klude i motorrummet eller andre
brændbare materialer kan antændes af de
varme komponenter i motor eller udstød‐
ningsanlægget.
# Sørg for, at alt brændbart fremmed

materiale er fjernet fra motorrummet og
udstødningsanlægget efter udført vedli‐
geholdelsesarbejde.

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade ved åbning og lukning af motor‐
hjelmen

Ved åbning og lukning kan motorhjelmen
falde til slutpositionen med et ryk.

Personer i motorhjelmens svingområde er i
fare for at komme til skade!
# Åbn og luk kun motorhjelmen, når der

ikke opholder sig personer i svingområ‐
det.

* BEMÆRK Beskadigelse af motorhjelmen

Hvis motorhjelmen trykkes ned med hæn‐
derne, kan den tage skade.
# Motorhjelmen skal lukkes ved at lade

den falde ned fra den anviste højde.

# Lukning: Hæv motorhjelmen lidt.
# Støttepinden 1 føres ind i holderen på

motorhjelmen, hvor den skal sættes på plads
med et let tryk.

# Sænk motorhjelmen, og lad den falde ned fra
en højde på ca 15 cm.

# Hvis motorhjelmen stadig kan hæves lidt, kan
den åbnes igen og slippes i en højde på ca.
20 cm, til den lukker korrekt.

Motorolie

Kontrol af motoroliestand med køretøjets
computer

Forudsætninger 
R Køretøjet står lige en måling.
R Motorhjelmen er ikke åben.
R Visningen af oliestanden er afhængigt af køre‐

stilen først mulig efter en køretid på op til
30 minutter, og når tændingen er slået til

Bilens computer:
4 Service 5 Motoroliestand:

Èn af følgende meddelelser vises i multifunk‐
tionsdisplayet:
# Motoroliestand Måling i gang: Måling af olie‐

stand stadig ikke mulig. Gentag anmodningen
efter højst 30 minutters køretid.

# Motoroliestand i orden, og bjælken til visning
af oliestanden i multifunktionsdisplayet er
grøn og ligger mellem "min" og "max": Olie‐
standen er i orden.

# Motoroliestand Kør motor varm: Kør motoren
varm til driftstemperatur.

# Motoroliestand Bil skal stå vandret ved mål-
ing: Stil køretøjet på en lige overflade.

# Motoroliestand Påfyld 1,0 l, og bjælken til vis‐
ning af oliestanden i multifunktionsdisplayet
er orange og ligger under "min": 1 l Påfyld
motorolie.

# Reducér motoroliestand, og bjælken til vis‐
ning af oliestanden i multifunktionsdisplayet
er orange og ligger over "max": Tap den over‐
skydende motorolie af.
Kontakt et autoriseret værksted.

# Slå tænding til for at se motoroliestand: Slå
tændingen til for at kontrollere motorolie‐
standen.
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# Motoroliestand System virker ikke: Sensoren
er defekt eller er ikke sat til. Kontakt et auto‐
riseret værksted.

# Motoroliestand Virker ikke lige nu: Luk motor‐
hjelmen.

% Køretøjer med visning af den kolde oliestand:
Når køretøjet hat stået stille i længere tid,
vises oliestanden automatisk i multifunk‐
tionsdisplayet. Hvis en måling af motorolie‐
standen ikke er mulig, vises en tilsvarende
meddelelse.

Påfyldning af motorolie

& ADVARSEL Risiko for at brænde sig på
meget varme komponenter i motorrum‐
met

Visse komponenter i motorrummet kan være
meget varme, fx motoren, køleren og dele af
udstødningssystemet.
# Lad motoren køle af og berør kun de

komponenter, der er beskrevet neden‐
for.

& ADVARSEL Risiko for forbrænding ved
åbning af motorhjelmen

Hvis du åbner motorhjelmen ved en overop‐
hedet motor eller en brand i motorrummet,
kan du komme i kontakt med varme luftarter
eller andre drivmidler, der trænger ud.
# Lad den overophedede motor køle af,

før du åbner motorhjelmen.
# Ved brand i motorrummet skal du holde

motorhjelmen lukket og kontakte brand‐
væsenet.

Hvis du skal udføre arbejder i motorrummet,
berør da kun følgende komponenter:

R Motorhjelmen
R Lukkedækslet på motoroliepåfyldningsåbnin‐

gen
R Lukkedækslet på sprinklervæskebeholder
R Lukkedækslet på kølervæskeekspansionsbe‐

holder

& ADVARSEL Risiko for brand og person‐
skade på grund af motorolie

Hvis der kommer motorolie på varme kompo‐
nenter i motorrummet, kan olien antændes.

# Sørg for, at der ikke spildes motorolie
ved siden af påfyldningsåbningen.

# Lad motoren køle af, inden du starter
bilen, og rengør komponenter grundigt,
hvis der er kommet motorolie på.

* BEMÆRK Motorskader på grund af for‐
kert oliefilter, forkert olie eller additiver

# Anvend ikke motorolie eller oliefilter til
andet end de serviceintervaller, som er
angivet i specifikationerne.

Mercedes-Benz anbefaler at anvende origi‐
nale eller testede reserve- og servicedele.
# Skift ikke motorolien eller oliefiltret for

at opnå længere udskiftningsintervaller
end de angivne.

# Anvend ikke additiver.
# Overhold anvisningerne for serviceinter‐

valdisplayet til olieskift.

* BEMÆRK Skader på grund af for meget
påfyldt motorolie

For meget motorolie kan beskadige motoren
eller katalysatoren.
# For meget påfyldt motorolie skal suges

op på et autoriseret værksted.

Motor OM651
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Motor OM642

# Drej lukkedækslet 1 mod venstre, og tag det
af.

# Fyld motorolie på.
# Sæt lukkedækslet 1 på, og drej det mod

højre, indtil det går i indgreb.
# Kontrollér oliestanden igen (/ side 281).

Kontrol af kølervæskestand

& ADVARSEL Risiko for at brænde sig på
meget varme komponenter i motorrum‐
met

Visse komponenter i motorrummet kan være
meget varme, fx motoren, køleren og dele af
udstødningssystemet.
# Lad motoren køle af og berør kun de

komponenter, der er beskrevet neden‐
for.

Hvis du skal udføre arbejder i motorrummet,
berør da kun følgende komponenter:

R Motorhjelmen
R Lukkedækslet på motoroliepåfyldningsåbnin‐

gen
R Lukkedækslet på sprinklervæskebeholder
R Lukkedækslet på kølervæskeekspansionsbe‐

holder

& ADVARSEL Risiko for forbrænding ved
åbning af motorhjelmen

Hvis du åbner motorhjelmen ved en overop‐
hedet motor eller en brand i motorrummet,
kan du komme i kontakt med varme luftarter
eller andre drivmidler, der trænger ud.

# Lad den overophedede motor køle af,
før du åbner motorhjelmen.

# Ved brand i motorrummet skal du holde
motorhjelmen lukket og kontakte brand‐
væsenet.

& ADVARSEL Fare for skoldning pga meget
varm kølervæske

Der er tryk i motorkølesystemet, især når
motoren er varm. Hvis du åbner lukkedæk‐
slet, kan du skolde dig på varm kølervæske,
der sprøjter ud.
# Lad motoren køle af, før lukkedækslet

åbnes.
# Bær handsker og beskyttelsesbriller, når

du åbner.
# Åbn langsomt lukkedækslet for at

udløse trykket.

Lad motoren og kølesystemet køle af, før du kon‐
trollerer kølervæskestanden eller påfylder køler‐
væske.

* BEMÆRK Lakskader pga. kølervæske

Lakken kan blive skadet, hvis der kommer
kølervæske på lakerede overflader.
# Fyld kølervæsken forsigtigt på.
# Fjern spildt kølervæske.

Kontrol af kølervæskestand

Kølervæskeekspansionsbeholder (eksempel)

# Stil køretøjet på en lige overflade.
# Åbn motorhjelmen (/ side 279).
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# Drej lukkedækslet på kølervæskeekspansi‐
onsbeholderen 1 langsomt en halv omgang
mod venstre, og lad overtrykket slippe ud.

# Drej lukkedækslet på kølervæskeekspansi‐
onsbeholderen 1 længere rundt, og tag det
af.

# Kontrollér kølervæskestanden.
Der er fyldt tilstrækkelig kølervæske på, når
kølervæsken når MAX-markeringen på køler‐
væskeekspansionsbeholderen.

Påfyldning af kølervæske
# Fyld kølervæske på op til MAX-markeringen

på kølervæskeekspansionsbeholderen.

For at undgå skader på motorkølesystemet bør
du udelukkende anvende kølervæske, som er
godkendt til Mercedes-Benz.
# Sæt lukkedækslet på kølervæskeekspansi‐

onsbeholderen 1 på, og spænd det ved at
dreje det til højre.

# Start motoren.
# Sluk motoren igen efter fem minutter, og lad

den køle af.
# Kontrollér kølervæskestanden igen, og fyld

om nødvendigt kølervæske på.

% Vær opmærksom på yderligere oplysninger
om kølervæske (/ side 355).

Fyldning af vinduessprinkleranlæg

& ADVARSEL Risiko for at brænde sig på
meget varme komponenter i motorrum‐
met

Visse komponenter i motorrummet kan være
meget varme, fx motoren, køleren og dele af
udstødningssystemet.
# Lad motoren køle af og berør kun de

komponenter, der er beskrevet neden‐
for.

Hvis du skal udføre arbejder i motorrummet,
berør da kun følgende komponenter:
R Motorhjelmen
R Lukkedækslet på motoroliepåfyldningsåbnin‐

gen
R Lukkedækslet på sprinklervæskebeholder
R Lukkedækslet på kølervæskeekspansionsbe‐

holder

& ADVARSEL Risiko for forbrænding ved
åbning af motorhjelmen

Hvis du åbner motorhjelmen ved en overop‐
hedet motor eller en brand i motorrummet,
kan du komme i kontakt med varme luftarter
eller andre drivmidler, der trænger ud.
# Lad den overophedede motor køle af,

før du åbner motorhjelmen.
# Ved brand i motorrummet skal du holde

motorhjelmen lukket og kontakte brand‐
væsenet.

& ADVARSEL Risiko for brand‑ og person‐
skade som følge af sprinklervæskekon‐
centrat

Sprinklervæskekoncentrat er letantændeligt
Hvis det kommer på varme komponenter i
motoren eller udstødningssystemet, kan det
antændes.
# Sørg for, at der ikke spildes sprinklervæ‐

skekoncentrat ved siden af påfyldnings‐
åbningen.

Efterfyldning af vaskervæske

Vaskervæskebeholder (eksempel)

# Bland vaskervandet i det korrekte blandings‐
forhold på forhånd i en beholder.

# Stil køretøjet på en lige overflade og sørg for,
at det ikke kan rulle væk (/ side 143).

# Åbn motorhjelmen (/ side 279).
# Træk op i lasken på dækslet 1 på vaskervæ‐

skebeholderen.
# Efterfyld den forblandede vaskervæske.

284 Vedligeholdelse og service



# Tryk dækslet fast 1 på påfyldningshullet,
indtil det hørbart går i indgreb.

# Luk motorhjelmen (/ side 279).

% Vær opmærksom på yderligere oplysninger
om sprinklervæske(/ side 356)

Rengøring af vandaftapningsventil til luftind‐
sugningskasse

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af dele i bevægelse

Bestemte komponenter i motorrummet kan
køre videre eller starte automatisk, selv om
tændingen er slået fra, fx kølerens ventilator.

Vær opmærksom på følgende, inden der udfø‐
res arbejde i motorrummet:
# Slå tændingen fra.
# Grib aldrig ind i bevægende komponen‐

ters risikoområde, fx ventilatorens rota‐
tionsområde.

# Tag smykker og ure af.
# Hold beklædningsgenstande og hår væk

fra de bevægelige dele.

& ADVARSEL Risiko for at brænde sig på
meget varme komponenter i motorrum‐
met

Visse komponenter i motorrummet kan være
meget varme, fx motoren, køleren og dele af
udstødningssystemet.
# Lad motoren køle af og berør kun de

komponenter, der er beskrevet neden‐
for.

Hvis du skal udføre arbejder i motorrummet,
berør da kun følgende komponenter:

R Motorhjelmen
R Lukkedækslet på motoroliepåfyldningsåbnin‐

gen
R Lukkedækslet på sprinklervæskebeholder
R Lukkedækslet på kølervæskeekspansionsbe‐

holder

# Åbn motorhjelmen (/ side 279).
# Fjern urenheder fra vandaftapningsventilen
2 til luftindsugningskassen 1.

Afvanding af brændstoffilter

& ADVARSEL Brand-‑ og eksplosionsfare
som følge af brændstof

Brændstof er let antændeligt.
# Brand, åben ild, rygning og gnistdan‐

nelse skal altid undgås.
# Inden tankning skal motoren og, hvis

monteret, ekstra varme, slukkes.

& ADVARSEL Brand- og eksplosionsfare
som følge af brændstof

Brændstof er let antændeligt. Der er fare for
brand og eksplosion ved kontakt med varme
komponenter.
# Lad motoren og udstødningssystemet

køle af.

* BEMÆRK Motorskader som følge af for‐
sinket afvanding af brændstoffiltret

Køretøjer med dieselmotor: Forsinket
afvanding af brændstoffiltret kan medføre
motorskader.

Når kontrollampen ! lyser, skal brænd‐
stoffiltret omgående afvandes.

+ BEMÆRK – MILJØ Miljøforurening som
følge af ikke-miljøvenlig bortskaffelse

# Vand-brændstofblanding skal bortskaf‐
fes miljøvenligt.
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Motor OM642

OM651 Forhjulstræk

OM651 Baghjulstræk

# Parker køretøjet trafiksikkert, og sikr køretø‐
jet, så det ikke kan rulle væk.

# Sluk det ekstra varmesystem (/ side 106).

# Stop motoren.
# Åbn motorhjelmen (/ side 279).
# Stil en egnet opsamlingsbeholder under

aftapningsslangen 2.
# Slå tændingen til.
# Drej aftapningsskruen 1 så meget åben, til

blandingen af vand og brændstof løber ud af
aftapningsslangen 2.

# Drej aftapningsskruen 1 til, så snart der er
opsamlet cirka 0,2 l af blandingen af vand og
brændstof.
Efter 30 sekunder stopper den elektriske
brændstofpumpe automatisk udløbet af blan‐
dingen af vand og brændstof.

# Sluk for tændingen efter afvandingen.
# Bortskaf den opsamlede blanding af vand og

brændstof på en miljørigtig måde, fx hos et
autoriseret værksted.

# Kontrollér, at aftapningsskruen 1 er drejet
til.
Hvis motoren er i gang, og aftapningsskruen
1 er drejet åben, mister du brændstof gen‐
nem aftapningsslangen 2.

# Luk motorhjelmen (/ side 279).
# ! Kontrollampen slukker ikke efter 

afvanding: Afvand brændstoffiltret igen.
# !Kontrollampen slukker ikke efter 

den anden afvanding: Kontakt et autoriseret
værksted.

Mercedes-Benz anbefaler at få udført afvanding
af brændstoffiltret på et autoriseret værksted.

Rengøring og vedligeholdelse

Oplysninger om vask af køretøjet i vaskehal‐
len

& ADVARSEL Risiko for ulykke på grund af
reduceret bremsevirkning efter bilvask

Efter en bilvask er bremsernes bremsevirk‐
ning reduceret.
# Efter bilvask skal du under hensyntagen

til trafiksituationen forsigtigt nedbremse
bilen, indtil den fulde bremsevirkning er
genetableret.

Vær opmærksom på, at vaskehallen er egnet til
køretøjets størrelse.

Klap sidespejlene ind, og afmonter en evt. ekstra
antenne før vasken af køretøjet i vaskehallen.
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Ellers kan sidespejlene, antennen eller køretøjet
blive beskadiget.

Vær opmærksom på, at sidespejlene er klappet
helt ud igen, og at en evt. ekstra antenne er
påmonteret igen, når du forlader vaskehallen.

Vær opmærksom på følgende før anvendelsen af
en vaskehal for at undgå skader på dit køretøj:

R Sideruderne og skyderuderne er helt lukkede.
R Blæseren til ventilationen og varmesystemet

er slukket.
R Kontakten til vinduesviskeren er i positiong.

Forvask køretøjet ved håndkraft i tilfælde af
stærk tilsmudsning, inden du kører ind i vaskehal‐
len.

% Du undgår stribedannelse og nedsætter støj
fra vinduesviskerne, hvis du efter vasken af
køretøjet fjerner voksen på forruden og
viskergummiet.

Oplysninger om anvendelsen af en højtryks‐
renser

& ADVARSEL Risiko for ulykke ved anven‐
delse af højtryksrensere med rundstrå‐
ledyse

Vandstrålen fra en rundstråledyse (rotordyse)
kan føre til skader på dæk eller undervogns‐
dele, som ikke kan ses udefra.

Komponenter, som er blevet beskadiget på
denne måde, kan svigte pludseligt.
# Anvend aldrig højtryksrensere med

rundstråledyser til rengøring af bilen.
# Få omgående udskiftet beskadigede

dæk eller undervognsdele.

Anvend under ingen omstændigheder en høj‐
tryksrenser inde i kabinen. Vandmængden, som
højtryksrenseren producerer med tryk, og den
dermed forbundne sprøjtesky kan udrette svære
skader på køretøjet.

Vær opmærksom på følgende vedrørende anven‐
delse af en højtryksrenser for at undgå skader på
dit køretøj:

R Sørg for en minimumsafstand på 30 cm ved
25°-fladstråledyser og snavsfræsere eller

70 cm ved rundstråledyser til køretøjet, og
overhold angivelserne i udstyrsproducentens
betjeningsvejledning.
R Højtryksrenserens dyse må ikke rettes

direkte mod skrøbelige dele, såsom dæk,
mellemrum, elektriske komponenter, batte‐
rier, lyskilder eller udluftningsåbninger.
R Overhold en minimumsafstand på 50 cm ved

et bakkamera.

Manuel vask af køretøj

Vær opmærksom på de lovmæssige bestemmel‐
ser. Fx er manuel vask i nogle lande kun tilladt på
specielle pladser, som er beregnet til bilvask.
Sørg i dette tilfælde for, at den manuelle vask fin‐
der sted på en plads, som er beregnet bilvask.
# Anvend et mildt rengøringsmiddel, fx bilsham‐

poo.
# Vask køretøjet med lunkent vand og en blød

bilsvamp. Lad i den forbindelse ikke køretøjet
stå i direkte sollys.

# Spul køretøjet forsigtigt med vand, og tør det
af med et vaskeskind. Sørg for, at vandstrålen
ikke rettes direkte mod luftindtagsgitteret.
Lad ikke blæseren være tændt.

# Lad ikke rengøringsmidlet tørre på lakken.

Sørg for at fjerne alle aflejringer af vejsalt grun‐
digt og hurtigst muligt i sammenhæng med vin‐
terens begyndelse.

Oplysninger om lak- og matlakpleje

* BEMÆRK Lakskader og korrosion på
grund af utilstrækkelig pleje

Hvis snavs i form fugleefterladenskaber og
andre rester ikke fjernes hurtigt og omhygge‐
ligt, så kan det senere føre til lakskader og
korrosion.
# I tilfælde af tilsmudsning skal lak og

matlak gøres omhyggeligt rent så hur‐
tigt som muligt.
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Vær opmærksom på følgende oplysninger:

Oplysninger om rengøring og pleje Forebyggelse af lakskader

Lak R Insektrester: Lad dem bløde op med
noget insektfjerner, og vask dem af
efterfølgende.
R Fugleefterladenskaber: Lad dem

bløde op, og vask dem af efterføl‐
gende.
R Kølervæske, harpiks, olie, brændstof

og fedt: Fjern ved let polering med
en klud, der er dyppet i rense- eller
lighterbenzin.
R Bremsevæske: Vask af med vand.
R Tjærestænk: Anvend en tjærefjerner.
R Voks: Anvend en silikonefjerner.

R Anbring ikke nogen mærkater, folier
eller lignende.
R Fjern tilsmudsninger om muligt med

det samme.

Matlak R Der må kun anvendes plejemidler,
der er godkendt af Mercedes-Benz.

R Køretøjet eller letmetalfælge må ikke
poleres.
R I vaskehaller må der ikke anvendes

nogen vaskeprogrammer med en
afsluttende varmvoksbehandling.
R Anvend ikke nogen lakrens, slibe-/

poleringsprodukter, glansmidler, fx
voks.
R Lakreparationer skal udelukkende

udføres på et autoriseret værksted.

Oplysninger om pleje af køretøjsdele

& ADVARSEL Fare for at komme i klemme
ved rengøring af forruden på grund af
aktiverede vinduesviskere

Du kan komme i klemme, hvis vinduesvis‐
kerne går i gang ved rengøring af forruden
eller viskerbladene.
# Sluk altid for vinduesviskerne og tæn‐

dingen, inden forruden eller viskerbla‐
dene rengøres.

& ADVARSEL Risiko for forbrænding på
udstødningsrør og udstødningsrørsfor‐
længer

Udstødningsrør og udstødningsrørsforlænger
kan være meget varme. Ved berøring af disse
komponenter kan der opstå forbrændinger.
# Vær altid ekstra forsigtig i området

omkring udstødningsrør og udstød‐
ningsrørsforlænger, især hvis der er
børn i området.

# Lad komponenterne køle af før berøring.
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Vær opmærksom på følgende oplysninger:

Oplysninger om rengøring og pleje Forebyggelse af skader på køretøjet

Hjul/fælge Anvend vand og syrefri fælgrensemiddel. R Anvend ikke syreholdig fælgrense‐
middel til at fjerne bremsestøv. Ellers
kan hjulskruer eller bremsekompo‐
nenter blive beskadiget.
R Kør i nogle minutter efter rengørin‐

gen, før køretøjet parkeres, for at
undgå rustdannelse på bremseski‐
verne og bremsebelægningerne.
Bremseskiverne og bremsebelægnin‐
gerne varmes op og tørrer.

Ruder Rengør ruderne indvendigt og udvendigt
med en fugtig klud og et rengøringsmid‐
del, der er anbefalet til Mercedes-Benz .

Anvend ikke nogen tørre klude, skure‐
midler eller opløsningsmiddelholdige
rengøringsmidler til rengøring af rudens
inderside.

Viskerblade Rengør de udklappede viskerblade med
en fugtig klud.

Rengør ikke viskerbladene for ofte.

Udvendig 
belysning

Rengør ruderne med en våd svamp og et
mildt rengøringsmiddel, fx bilshampoo.

Anvend kun rengøringsmidler eller klude,
som er egnede til lygteglas af plastic

Sensorer Rengør sensorerne i kofangeren foran og
bagved og i kølerafdækningen med en
blød klud og bilshampoo.

Overhold en minimumafstand på 30 cm
ved anvendelse af en højtryksrenser.

Bakkamera
og 360°-
kamera 

Rengør kameralinsen med en blød klud
og rent vand.

Anvend ikke en højtryksrenser.

Anhænger‐
træk

R Fjern begyndende rustdannelser på
kuglen, fx med en stålbørste.
R Fjern snavs med en fnugfri klud.
R Smør efter rengøringen kuglehovedet

let med olie eller fedt.
R Overhold plejeoplysningerne i

instruktionsbogen fra producenten af
anhængertrækket.

Rengør ikke kuglehalsen med nogen høj‐
tryksrenser eller noget opløsningsmid‐
del.

Skydedør R Fjern fremmedlegemer i nærheden af
skydedørens kontaktplader og kon‐
taktstiftens spidser.
R Rengør kontaktpladerne og kontakts‐

tiftens spidser med et mild rengø‐
ringsmiddel og en blød klud.

Smør ikke kontaktpladerne eller kon‐
taktstiftens spidser med olie eller fedt.
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Oplysninger om rengøring og pleje Forebyggelse af skader på køretøjet

Trin R Rengør de elektriske trin og deres
kabinet med en højtryksrenser.
R Sprøjt efter rengøringen silikone‐

spray på styreskinnerne i siderne.
R Rengør trinnene i kofangeren med en

højtryksrenser.

Anvend ikke fedt eller olie som smøre‐
middel.

Aluminiums‐
ladsider

R Rengør aluminiumsladsiderne med
en børste samt vand og et neutralt
eller let alkalisk rengøringsmiddel.

Anvend ikke skuremiddel til rengøring af
ladsiderne.

Oplysninger om pleje af interiør

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund af løstsiddende plastdele efter
anvendelse af opløsningsmiddelholdigt
plejemiddel

Opløsningsmiddelholdige pleje‑ og rengø‐
ringsmidler kan gøre cockpittets overflader
porøse.

Plastdele kan så rive sig løs, hvis airbagene
udløses.
# Brug ikke opløsningsmiddelholdige

pleje‑ og rengøringsmidler til rengøring
af cockpittet.

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare på grund af blegede sikkerheds‐
seler

Sikkerhedsseler kan blive kraftigt svækket
ved blegning og indfarvning.

Dette kan få sikkerhedsselerne til at gå i styk‐
ker eller svigte, fx i forbindelse med en
ulykke.
# Du må aldrig blege eller indfarve sikker‐

hedsseler.

& FARE Livsfare på grund af elektrisk strød

Hvis du rengør 230 V-stikdåsen med en våd,
kan du få elektrisk stød.

Der er livsfare!

Undgå området omkring 230 V-stikdåsen i
forbindelse med rengøring.

Vær opmærksom på følgende oplysninger:

Oplysninger om rengøring og pleje Forebyggelse af skader på køretøjet

Sikkerheds‐
seler

Rengør med lunkent vand og sæbelud. R Anvend ingen kemiske rengørings‐
midler.
R Tør ikke sikkerhedsselen ved

opvarmning over 80 °C eller ved
direkte sollys.

Display Rengør overfladen forsigtigt med en
mikrofiberklud og et LCD-/TFT-display-
plejemiddel.

R Sluk displayet, og lad det køle af.
R Anvend ingen andre midler.
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Oplysninger om rengøring og pleje Forebyggelse af skader på køretøjet

Plasticbe‐
klædning

R Rengør med en fugtig mikrofiber‐
klud.
R Ved kraftig tilsmudsning: Anvend et

plejemiddel, som er anbefalet til
Mercedes-Benz .

R Anbring ikke nogen mærkater, folier
eller lignende.
R Må ikke komme i kontakt med kos‐

metik, insektbekæmpelsesmiddel og
solcreme.

Ægte træ/
pynteele‐
menter

R Rengør med en mikrofiberklud.
R Pianolak-look sort: Rengør med en

fugtig klud og sæbelud.
R Ved kraftig tilsmudsning: Anvend et

plejemiddel, som er anbefalet til
Mercedes-Benz .

Anvend ingen rengøringsmidler med
opløsningsmiddel, politur eller voks.

Loftsbeklæd‐
ning

Rengør med en blød børste eller tør‐
shampoo.

Sædeind‐
træk af stof 

Støvsug urenheder som fx krummer eller
støv, og rengør efterfølgende hele sæde‐
indtrækket med en fugtig mikrofiberklud
og en 1 %-sæbeskumsblanding. Foretag
ikke pletrengøring.

Anvend et rengørings- og plejemiddel,
som er anbefalet til Mercedes-Benz .

Anvend ingen olieholdige rengørings- og
plejemidler.

Sædeind‐
træk af 
kunstlæder

Støvsug urenheder som fx krummer eller
støv, og rengør efterfølgende hele sæde‐
indtrækket med en fugtig bomuldsklud
og en 1 %-sæbeskumsblanding. Foretag
ikke pletrengøring.

Anvend et rengørings- og plejemiddel,
som er anbefalet til Mercedes-Benz .

Anvend ikke en mikrofiberklud.

Anvend ingen olieholdige rengørings- og
plejemidler.

Sædeind‐
træk af 
ægte læder

Støvsug urenheder som fx krummer eller
støv, og rengør efterfølgende sædeind‐
trækkene jævnt med en fugtig bomulds‐
klud.

Ved kraftig tilsmudsning: Anvend et
læderplejemiddel til efterbehandling,
som er anbefalet til Mercedes-Benz .

Anvend ikke en mikrofiberklud.

Anvend ingen olieholdige rengørings- og
plejemidler.

Rat og gear‐
vælger

Rengør med en fugtig klud.

Pedaler og 
bundmåtter

Rengør med en fugtig klud. Anvend ingen rengørings- og plejemidler.

Kabine Rengør med en fugtig klud. R Anvend ikke en højtryksrenser.
R Lad kabinen tørre fuldstændigt efter

rengøring.
R Lad ikke væske trænge ind i spalter

eller hulrum.

Gardiner Rengør kun gardinerne ved kemisk rens. Gardinerne må ikke vaskes.
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Nødstilfælde

Udtagning af advarselsvest

Advarselsvesten befinder sig i dørlommen i fører‐
døren.
# Tag advarselsvesten ud af dørlommen.

% Advarselsveste kan også opbevares i opbeva‐
ringsrummene i bagdørene og i døren i pas‐
sagersiden.

1 Maksimalt antal af vaske
2 Maksimal vasketemperatur
3 Må ikke bleges
4 Må ikke stryges
5 Må ikke tørretumbles
6 Må ikke kemisk renses
7 Vesten opfylder klasse 2

De krav, der er fastlagt i lovstandarden, opfyldes
kun, hvis advarselsvesten har den rigtige stør‐
relse og er helt lukket.

Udskiftning af advarselsvest:

R Ved beskadigelse eller snavs på refleksstri‐
berne, der ikke længere kan fjernes
R Ved overskridelse af maksimalt antal vaske
R Hvis de fluorescerende egenskaber er aftaget

Advarselstrekant

Udtagning af advarselstrekant
Advarselstrekanten befinder sig i dørlommen i
passagerdøren.
# Tag advarselstrekanten ud af dørlommen.

Opstilling af advarselstrekant

# Træk reflekserne 1 i siderne opad til tre‐
kantsformen, og forbind dem med den øver‐
ste knap 2.

# Klap fødderne 3 nedad ud til siden.

Tag forbindingstasken ud

Forbindingstasken er i opbevaringsrummet i pas‐
sagerdøren.
# Tag forbindingstasken ud af opbevaringsrum‐

met.

Tag advarselslampe ud

Advarselslampen er i opbevaringsrummet i passa‐
gerdøren.
# Tag advarselslampen ud af opbevaringsrum‐

met.

Fjern og opbevar ildslukkeren

& ADVARSEL Fare for uheld som følge af
ikke korrekt fastgjort ildslukker i fodrum‐
met i førersiden

En ildslukker i fodrummet i førersiden kan
begrænse pedalvandringen eller blokere en
pedal, som er trådt ned.

Dette bringer bilens drifts‑ og trafiksikkerhed
i fare.

Derudover kan ildslukkeren slynges rundt i
fodrummet i førersiden og skade føreren eller
andre passagerer.
# Opbevar og fastgør ildslukkeren korrekt

i holderen under kørslen.
# Tag ikke ildslukkeren ud under kørslen.
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Fjernelse

# Træk laskerne på ildslukkerens holder 1
opad.

# Tag ildslukkeren ud.

Opbevaring

# Gem ildslukkeren bort.
# Tryk laskerne på ildslukkerens holder 1

nedad.

% Ved højrestyrede køretøjer befinder ildsluk‐
keren sig ved passagersædet i venstre køre‐
retning.

Mercedes-BenzNødopkaldssystem

Oplysninger om Mercedes-Benz-nødopkalds‐
system

Mercedes-Benz nødopkaldssystemet fungerer
kun i områder, hvor der findes mobiltelefondæk‐
ning for kontraktpartneren. En utilstrækkelig net‐

dækning for kontraktpartneren kan resultere i, at
et nødopkald ikke sendes.

For et automatisk nødopkald skal tændingen
være slået til.

% Mercedes-Benz nødopkaldssystemet er akti‐
veret fra fabrikken. Det er gratis at bruge
Mercedes-Benz-nødopkaldssystemet.

Oversigt over Mercedes-Benz-nødopkaldssy‐
stem

Mercedes-Benz nødopkaldssystemet kan hjælpe
med af afkorte tidsrummet betydeligt mellem
ulykkestidspunktet og tidspunktet for redningsfol‐
kenes ankomst til ulykkesstedet. Det understøtter
positionsbestemmelsen i forbindelse med et ulyk‐
kessted, der er svært at finde.

Nødopkaldet kan udløses automatisk
(/ side 293).

Du har også mulighed for at udløse nødopkaldet
manuelt (/ side 294). Udløs kun et nødopkald til
redning af dig selv eller andre. Udløs ingen
nødopkald i forbindelse med en punktering eller
lignende.

Visning i mediedisplayet:
SOS NOT READY: Tændingen er ikke slået til, eller
der foreligger en defekt i nødopkaldssystemet.

Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at
nødopkaldssystemet svigter totalt. Nødopkald
kan sendes alligevel.

Visningen vedrører kun bilen og tager ikke højde
for mobilnet og Mercedes-Benz nødopkaldscen‐
tralen.

Nødopkaldssystemets funktionsparathed i bilen
ses ved, at visningen SOS NOT READY slukkes,
når tændingen slås til.

Under et aktivt nødopkald vises G i displayet.

Du kan få oplysninger om, i hvilke lande
Mercedes-Benz-nødopkaldssystemet er tilgænge‐
ligt ved at besøge: http://www.mercedes-
benz.com/connect_ecall

% Hvis nødopkaldssystemet ikke er tilgængeligt
på grund af et teknisk problem i bilen, vises
en meddelelse om dette i kombiinstrumen‐
tets multifunktionsdisplay.

Aktivering af automatisk Mercedes-Benz
nødopkald

Forudsætninger 
R Tændingen er slået til.
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R Startbatteriet er tilstrækkeligt opladet.

Mercedes-Benz nødopkaldssystemet udløser
automatisk et nødopkald efter aktivering af sik‐
kerhedssystemer såsom airbag eller selestram‐
mer efter en ulykke.

Nødopkaldet blev udløst:

R Der etableres en kommunikationsforbindelse
til Mercedes-Benz nødopkaldscentralen.
R En meddelelse med ulykkesdata sendes til

Mercedes-Benz nødopkaldscentralen.

Mercedes-Benz nødopkaldscentralen kan
sende dataene i overensstemmelse med bil‐
ens position til en af de offentlige nødopkald‐
scentraler.
R Under bestemte betingelser sendes yderligere

data i talekanalen til Mercedes-Benz nødop‐
kaldscentralen.

Foranstaltninger til redning, bjergning eller til
bugsering til et Mercedes-Benz serviceværk‐
sted kan således indledes på kort tid.

SOS-tasten i tagbetjeningsenheden blinker, indtil
nødopkaldet er afsluttet.

Du kan ikke afslutte et automatisk nødopkald
med det samme.

Hvis Mercedes-Benz nødopkaldssystemet ikke
kan etablere et nødopkald til Mercedes-Benz
nødopkaldscentralen, sendes nødopkaldet auto‐
matisk til den offentlige nødopkaldscentral.

Hvis der ikke kan etableres en forbindelse til den
offentlige nødopkaldscentral, vises en meddel‐
else om dette i displayet.
# Indtast nødopkaldet 112 på mobiltelefonen.

Hvis der er udløst et nødopkald:

R Bliv i bilen, såfremt de trafikale forhold tilla‐
der det, indtil der er etableret kommunikati‐
onsforbindelse til nødopkaldscentralens ser‐
vicemedarbejder.
R Servicemedarbejderen beslutter på baggrund

af ulykkesoptagelsen, om indsats af rednings‐
folk og/eller politi på ulykkesstedet er påkræ‐
vet.
R Hvis ingen af personerne i bilen svarer, sen‐

des der med det samme et redningskøretøj til
bilen.

Udløsning af manuelt Mercedes-Benz nødop‐
kald

# Via SOS-tasten i tagbetjeningsenheden: 
Tryk på SOS-tasten i mindst ét sekund.

# Via stemmebetjening: Brug stemmekom‐
mandoen Ring til Mercedes-Benz ulykkescen-
traltil LINGUATRONIC(/ side 192).

Nødopkaldet blev udløst:

R Der etableres en kommunikationsforbindelse
til Mercedes-Benz nødopkaldscentralen.
R En meddelelse med ulykkesdata sendes til

Mercedes-Benz nødopkaldscentralen.

Mercedes-Benz nødopkaldscentralen kan
sende dataene i overensstemmelse med bil‐
ens position til en af de offentlige nødopkald‐
scentraler.
R Bliv i bilen, såfremt de trafikale forhold tilla‐

der det, indtil der er etableret kommunikati‐
onsforbindelse til nødopkaldscentralens ser‐
vicemedarbejder.
R Servicemedarbejderen beslutter på baggrund

af ulykkesoptagelsen, om indsats af rednings‐
folk og/eller politi på ulykkesstedet er påkræ‐
vet.
R Under bestemte betingelser sendes yderligere

data via kommunikationskanalen til
Mercedes-Benz nødopkaldscentralen.

Foranstaltninger til redning, bjergning eller til
bugsering til et Mercedes-Benz serviceværk‐
sted kan således indledes på kort tid.

Hvis Mercedes-Benz ikke kan etablere et nødop‐
kald til Mercedes-Benz nødopkaldscentralen, sen‐
des dette automatisk til den offentlige nødopkald‐
scentral.

Hvis der ikke kan etableres en forbindelse til den
offentlige nødopkaldscentral, vises en meddel‐
else om dette i mediedisplayet.
# Indtast nødopkaldet 112 på mobiltelefonen.

Afslutning af Mercedes-Benz nødopkald, der
er udløst ved en fejl
# Vælg ~ på multifunktionsrattet.

Dataoverførsel Mercedes-Benz nødopkaldssy‐
stem

Ved et automatisk eller manuelt nødopkald samt
ved nødopkaldet 112 overføres data til hhv.
Mercedes-Benz nødopkaldscentralen og den
offentlige nødopkaldscentral.
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Følgende data overføres:

R Bilens GPS-positionsdata
R GPS-positionsdata for den kørte strækning

(små 100 m før ulykken)
R Kørselsretning
R Bilens id-nummer
R Bilens drivtype
R Skønnet antal personer i bilen
R Mercedes PRO connect er der, eller ikke
R Manuelt eller automatisk udløst nødopkald
R Tidspunkt for ulykken
R Sprogindstilling i multimediesystemet

Til afklaring af ulykken kan følgende foranstaltnin‐
ger tilgås i op til en time efter det udløste nødop‐
kald:

R Bilens aktuelle position kan kaldes frem.
R Der kan etableres en kommunikationsforbin‐

delse til personerne i bilen.

% Kun Rusland: Op til to timer efter et afgivet
nødopkald kan forskellige funktioner, fx mod‐
tagelse af trafikoplysninger, ikke anvendes.

Funktion til egendiagnose for nødopkaldssy‐
stemet (Rusland)

Din bil kontrollerer funktionsdygtigheden af
nødopkaldssystemet hver gang, tændingen slås
til. I tilfælde af et systemudfald bliver du informe‐
ret via en tekstmeddelelse i kombiinstrumentet
og den røde indikator SOS NOT READY på medie‐
displayet.

Vær sikker på, at den røde indikator SOS NOT 
READY i det højre hjørne foroven i mediedisplayet
slukker i løbet af 30 sekunder efter, at tændingen
er slået til. Det betyder, at nødopkaldssystemet
har bestået diagnosen med et korrekt resultat.
Tænd i givet fald for mediedisplayet, hvis det er
blevet slukket.

Start/standsning af testfunktion ERA-GLO‐
NASS (Rusland)

Forudsætninger 
R Startbatteriet er tilstrækkeligt opladet.
R Tændingen er slået til.
R Bilen skal have holdt stille i mindst et minut.

# Start af testfunktionen: Tryk på tasten ~
på multifunktionsrattet eller tasten F på
tagbetjeningsenheden i mindst fem sekunder.
Testfunktionen starter og afsluttes automa‐
tisk, når kommunikationstesten udført.

# Manuelt stop af testfunktionen: Slå tæn‐
dingen fra, eller tryk på tasten F på tagbe‐
tjeningsenheden i mindst fem sekunder.
Testfunktionen standses.

Punktering

Oplysninger om punktering

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
flade dæk

Et fladt dæk indskrænker køretøjets køre-,
styre‑ og bremseegenskaber kraftigt.
# Kør ikke med et fladt dæk.
# Udskift det flade dæk med reservehju‐

let, eller kontakt et autoriseret værk‐
sted.

Alt efter køretøjets udstyr har du i tilfælde af en
punktering følgende muligheder:

R Køretøjer med Mercedes PRO connect: I
havaritilfælde kan du foretage et vejhjælpsop‐
kald via tasten Vejhjælpsopkald i tagbetje‐
ningsenheden (/ side 200).
R Alle køretøjer: Skift hjulet (/ side 335).

Batteri

Oplysninger om 12‑V‑batteri

& ADVARSEL Fare for ulykke ved ukorrekt
arbejde på batteriet

Ikke korrekt udført arbejde på batteriet kan fx
forårsage en kortslutning. Herved kan der
opstå funktionsbegrænsninger i sikkerhedsre‐
levante systemer, fx lysanlægget, ABS (anti‐
blokeringssystem) eller ESP® (elektronisk sta‐
bilitetsprogram). Din bils driftssikkerhed kan
være begrænset.

Du risikerer at miste herredømmet over bilen i
følgende situationer:

R Ved opbremsning
R Ved pludselige ratbevægelser og/eller

utilpasset hastighed
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# Kontakt straks et autoriseret værksted i
tilfælde af en kortslutning eller lignende
hændelser.

# Du må ikke køre videre.
# Få altid arbejde på batteriet udført på et

autoriseret værksted.

R Yderligere oplysninger om ABS (/ side 149)
R Yderligere oplysninger om elektronisk stabili‐

tetsprogram® (/ side 150)

Mercedes-Benz anbefaler, at du får udskiftet
12‑V‑batteriet på et autoriseret værksted, fx et
Mercedes-Benz serviceværksted.

Hvis du selv vil udskifte batteriet, skal du være
opmærksom på følgende oplysninger:

R Udskift altid et defekt batteri med et batteri,
der opfylder bilens specifikke krav.
R Monteringsdele, som fx udluftningsslange,

vinkelstykke eller polafdækning, overtages fra
det batteri, der skal udskiftes.
R Sørg for, at udluftningsslangen altid er tilslut‐

tet ved den oprindelige åbning på batterisi‐
den.

Montér eksisterende eller medfølgende prop‐
per.

Ellers kan gasser eller batterisyre trænge ud.
R Sørg for, at monteringsdelene tilsluttes ensar‐

tet igen.

Mercedes-Benz anbefaler af sikkerhedsmæssige
grunde, at du kun anvender batterier, som
Mercedes-Benz har kontrolleret og godkendt til
din bil. Disse batterier har en forhøjet udløbsbe‐
skyttelse, således at personer i bilen ikke bliver
ætset, hvis et batteri bliver beskadiget i forbin‐
delse med en ulykke.

& ADVARSEL Fare for eksplosion på grund
af statisk elektricitet

Statisk elektricitet kan resultere i gnistdannel‐
ser og herved antændelse af et batteris
meget eksplosive gasblanding.
# For at fjerne statisk elekricitet skal du

berøre det metalliske karrosseri, før du
rører ved batteriet.

Den let eksplosive gasblanding opstår ved oplad‐
ning af batteriet samt ved starthjælpen.

& ADVARSEL Fare for ætsning på grund af
batterisyre

Batterisyre er ætsende.
# Undgå berøring med hud, øjne eller tøj.
# Undgå at bøje dig ind over batteriet.
# Undgå at indånde batterigas.
# Hold børn borte fra batteriet.
# Batterisyre skal straks skylles grundigt

bort med store mængder rent vand, og
der skal søges læge med det samme.

+ Miljøoplysning Miljøskader på grund af
ukorrekt bortskaffelse af batterier

Batterier indeholder skadelige stof‐
fer. Det er forbudt at bortskaffe dem sammen
med husholdningsaffald.
#

 Batterier skal bortskaffes på
en miljørigtig måde. Aflevér afladede
batterier på et autoriseret værksted
eller en genbrugsstation, der tager imod
brugte batterier.

Når 12‑V‑batteriet skal klemmes på, skal du hen‐
vende dig til et autoriseret værksted.

Vær opmærksom på sikkerhedsoplysninger og
beskyttelsesforanstaltninger ved håndtering af
batterier.

Fare for eksplosion

Åben ild og rygning er forbudt ved
håndtering af batteriet. Undgå gnist‐
dannelse.

Elektrolyt eller batterisyre er
ætsende. Undgå kontakt med hud,
øjne eller tøj. Bær egnet beskyttelses‐
tøj, især handsker, forklæde og
ansigtsværn. Vask omgående elektro‐
lyt- eller syrestænk af med rent vand.
Søg læge om nødvendigt.
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Bær beskyttelsesbriller.

Hold børn på afstand.

Følg denne instruktionsbog.

Hvis du i en længere periode ikke benytter bilen
eller regelmæssigt kører over korte strækninger:

R Tilslut batteriet til en oplader, der er anbefalet
til Mercedes-Benz.
R Henvend dig til et autoriseret værksted for

afklemning af batteriet.

Starthjælp og opladning af 12‑V‑-batteri

# Anvend altid støttepunktet til ekstern start‐
hjælp i motorrummet til opladning af batteri
og starthjælp.

* Oplysning Skader på batteriet ved over‐
spænding

Ved opladning med opladere uden ladespæn‐
dingsbegrænsning kan batteriet eller bilens
elektronik blive beskadiget.
# Anvend kun opladere med en maksimal

ladespænding på 14,8 V.

& ADVARSEL Fare for eksplosion på grund
af antændelig hydrogengas

Et batteri genererer hydrogengas under
opladning. Hvis du forårsager en kortslutning,
eller der opstår gnistdannelser, kan der ske
antændelse af hydrogengassen.
# Sørg for, at et tilsluttet batteris plus‐

klemme ikke kommer i berøring med
bildele.

# Læg aldrig metalgenstande eller værktøj
på et batteri.

# Ved på‑ og afklemning af batteriet skal
den beskrevne rækkefølge for batterik‐
lemmerne altid overholdes.

# Ved starthjælp skal du altid sørge for
kun at forbinde batteripoler med iden‐
tisk polaritet.

# Ved starthjælp skal den beskrevne ræk‐
kefølge for på‑ og afklemning af start‐
kablet altid overholdes.

# Sæt ikke batteriklemmerne på eller af,
mens motoren kører.

& ADVARSEL Fare for eksplosion i forbin‐
delse med opladning og starthjælp

Under opladningen og i forbindelse med start‐
hjælpen kan der trænge eksplosive gasblan‐
dinger ud fra batteriet.
# Undgå altid ild, åben ild, gnistdannelse

og rygning.
# Sørg altid for tilstrækkelig udluftning

under opladningen og i forbindelse med
starthjælp.

# Undgå at bøje dig ind over et batteri.

& ADVARSEL Fare for eksplosion i forbin‐
delse med et frossent batteri

Et afladet batteri kan fryse allerede ved tem‐
peraturer omkring frysepunkten.

Hvis du i så fald yder starthjælp eller oplader
batteriet, kan der trænge batterigas ud.
# Et frossent batteri skal altid tø op før

opladning eller før starthjælp.

Hvis advarsels-/kontrollamperne i instrumentdis‐
playet ikke tænder i forbindelse med lave tempe‐
raturer omkring eller under frysepunktet, er det
afladede batteri med stor sandsynlighed frosset.

Vær i dette tilfælde opmærksom på følgende
punkter:

R Giv ikke starthjælp, og oplad ikke batteriet.
R Levetiden for et batteri, der er optøet igen,

kan være væsentligt afkortet.
R Startegenskaberne kan forværres, især ved

lave temperaturer.
R Det anbefales at få det optøede batteri kon‐

trolleret på et autoriseret værksted.

* Oplysning Skader på grund af gentagne
eller langvarige startforsøg

Ved gentagne eller langvarige startforsøg kan
uforbrændt brændstof forårsage skader på
katalysatoren.
# Undgå gentagne og langvarige startfor‐

søg.
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Vær opmærksom på følgende punkter i forbin‐
delse med starthjælp og opladning af batteriet:

R Anvend kun et ubeskadiget starthjælps-/lade‐
kabel med tilstrækkeligt tværsnit og isolerede
polklemmer.
R Uisolerede dele på polklemmerne må ikke

komme i berøring med andre metaldele, så
længe starthjælps-/ladekablet er forbundet
med batteriet/støttepunktet til ekstern start‐
hjælp.
R Starthjælps-/ladekablet må ikke berøre

nogen dele, der kan bevæge sig, når motoren
kører.
R Sørg altid for, at hverken du eller batteriet er

elektrostatisk opladet.
R Undgå altid åben ild.
R Læn dig ikke ind over et batteri.
R Under opladning: Anvend kun opladere, som

er kontrolleret og godkendt af Mercedes-
Benz , og læs altid betjeningsvejledningen til
opladeren før opladning af batteriet.

Vær opmærksom på følgende yderligere punkter i
forbindelse med starthjælp:

R Giv kun starthjælp fra batterier med
12‑V‑nominel spænding.
R Bilerne må ikke røre hinanden.

# Bil med batterihovedafbryder: Kontrollér,
om batterihovedafbryderen er tilkoblet
(/ side 124).

# Sikr bilen med parkeringsbremsen.
# Biler med automatgearkasse: Sæt gearkas‐

sen i position j.
# Biler med manuel gearkasse: Sæt gearkas‐

sen i frigear.
# Slå tændingen og alle elforbrugere fra.
# Åbn motorhjelmen (/ side 279).

Støttepunkt til ekstern starthjælp (eksempel)

% Højrestyrede biler: Støttepunkterne til eks‐
tern starthjælp kan være på den modsatte
side.

# Tag afdækningen af pluskontakten til det eks‐
terne batteri.

# Sæt først pluspol-klemmen til starthjælp-/
ladekablet på pluskontakten til det eksterne
batteri.

# Med pluspol-klemmen 2 til startkablet sky‐
des den røde dækkappe til støttepunktet til
ekstern starthjælp 1 tilbage med en drej‐
ning mod højre.

# Klem pluspol-klemmen fast på pluskontakten
til støttepunktet til ekstern starthjælp 1.

# Ved starthjælp: Lad motoren på den hjælpe‐
nde bil køre med tomgangsomdrejningstal

# Forbind minuspolen på det eksterne batteri
og stelpunktet på egen bil med starthjælps-/
ladekablet. Begynd i den forbindelse med det
eksterne batteri.

# Ved starthjælp: Start motoren i din egen bil.
# Ved opladning: Start opladningen.
# Ved starthjælp: Lad motoren køre i nogle

minutter.
# Ved starthjælp: Tænd for en elforbruger i din

egen bil, fx elbagrude eller belysning, før du
tager startkablet af.

Når starthjælpen/opladningen er afsluttet:
# Tag først starthjælps-/ladekablet af stelpunk‐

tet og minuspolen på det eksterne batteri,
derefter af pluskontakten på støttepunktet til
den eksterne starthjælp 1 og pluspolen til
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det eksterne batteri. Begynd i den forbindelse
på kontakterne på egen bil.
Ved afklemning af pluspol-klemmen 2 på
støttepunktet til den eksterne starthjælp 1
springer den røde dækkappe igen til udgangs‐
positionen.

Du kan få yderligere oplysninger på et autoriseret
værksted.

Af- og påmontering af bundbelægning (biler
med baghjulstræk)

& ADVARSEL Risiko for ulykke ved gen‐
stande i fodrummet i førersiden

Genstande i fodrummet i førersiden kan
begrænse pedalvandringen eller blokere en
pedal, som er trådt ned.

Dette bringer bilens drifts‑ og trafiksikkerhed
i fare.
# Opbevar alle genstande sikkert i bilen,

så de ikke kan komme i fodrummet i
førersiden.

# Ved bundmåtter og tæpper skal skrid‐
sikker fastgørelse og tilstrækkelig plads
til pedalerne sikres.

# Der må ikke lægges flere bundmåtter
eller tæpper oven på hinanden.

# Sluk for alle elforbrugere.
# Afmontering: Skru skruerne 3 ud, og tag

afdækningen 2 af.
# Tag bundbelægningen 1 ud.
# Montering: Læg bundbelægningen 1 ind, og

tilpas den ved førersædekassen og indstignin‐
gen.

# Placér afdækningen 2, og drej skruerne 3 i
igen.

Afklemning af startbatteriet

* BEMÆRK Beskadigelse af elektriske
aggregater

Hvis klemmerne tages af startbatteriet, før
motoren er blevet afbrudt og nøglen taget ud
af tændingslåsen, kan elektriske aggregater
tage skade.
# Afbryd motoren, og tag nøglen ud af

tændingslåsen. Løsn derefter batterik‐
lemmerne på startbatteriet.

# Tag altid først klemmerne af startbatte‐
riet i batterikassen i fodrummet til ven‐
stre. Ellers kan elektriske aggregater
som fx generatoren blive beskadiget.

* BEMÆRK Beskadigelse af bilens elektro‐
nik

Hvis du ikke tager klemmerne af startbatte‐
riet som beskrevet i det følgende, kan bilens
elektronik blive beskadiget.
# Tag altid klemmerne af startbatteriet i

den rækkefølge, der er beskrevet i det
følgende, og byt aldrig om på batterik‐
lemmerne! Ellers kan bilens elektronik
blive beskadiget.

Biler med baghjulstræk
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Biler med forhjulstræk

Tag klemmerne af batteriet, hvis den forventede
stilstandstid eller langtidsparkering af bilen er
mere end tre uger. Derved forhindrer du en batte‐
riafladning på grund af et hvilestrømsforbrug.
# Biler med batterihovedafbryder: Slå batte‐

riets hovedafbryder fra .
# Biler uden batterihovedafbryder: Sluk for

alle elforbrugere.
# Afbryd motoren, og slå spændingsforsyningen

fra.
# Afmontér bundbelægningen (/ side 299).
# Løsn skruerne 1, og skub batteriafdæk‐

ningen 2 i pilens retning.
Skruerne skal stå over de større fordybninger.

# Tag batteriafdækningen 2 af opad.

# Løsn først minusklemmen på batteriet, og tag
den af således, at klemmen ikke længere
rører ved polen.

# Fjern afdækningen til plusklemmen.

# Løsn plusklemmen, og vip den opad på siden
med forsikringsdåsen.

Af- eller påmontering af startbatteri

Biler med baghjulstræk: Afmontering af start‐
batteri

# Tag klemmerne af startbatteriet
(/ side 299).

# Træk udluftningsslangen 1 af udluftnings‐
dækslets tilslutning med tilslutningsvinklen.

# Træk holderens 3 bolte 2 opad og ud.
# Skub startbatteriet ud af dets fastgørelse i

kørselsretningen.
# Klap startbatteriets bøjler opad, og tag start‐

batteriet ud af batterikassen.

Biler med baghjulstræk: Montering af start‐
batteri
# Overhold sikkerhedsforanstaltningerne og

beskyttelseshenvisningerne ved tilslutning af
startbatteriet (/ side 297).
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# Sæt startbatteriet i batterikassen.
# Klap startbatteriets bøjler ned.
# Skub startbatteriet ind i fastgørelsen imod

kørselsretningen.
# Sæt holderen 3 i.
# Skru holderens 3 bolte 2 fast, som sikrer

startbatteriet mod at forskubbe sig.

# Sæt udluftningsslangen 1 på udluftnings‐
dækslets tilslutning med tilslutningsvinklen.

# Sæt klemmerne på startbatteriet
(/ side 299).

Mercedes-Benz anbefaler, at startbatteriet udskif‐
tes på et autoriseret værksted, fx på et
Mercedes-Benz serviceværksted.

Hvis du selv vil udskifte startbatteriet, skal du
overholde følgende:

R Udskift altid et defekt startbatteri med et
startbatteri, som opfylder bilens specifikke
krav.
R Monteringsdele som fx udluftningsslange, vin‐

kelstykke eller polafdækning overtages fra
det startbatteri, der skal udskiftes.
R Sørg for, at udluftningsslangen altid er tilslut‐

tet ved den oprindelige åbning på batterisi‐
den.

Montér eksisterende eller medfølgende prop‐
per.

Ellers kan gasser eller batterisyre trænge ud.
R Sørg for, at monteringsdelene tilsluttes ensar‐

tet igen.

Biler med forhjulstræk: Afmontering af start‐
batteri

# Tag klemmerne af startbatteriet
(/ side 299).

# Åbn kabelkanalens 8 klap.
# Åbn pluspolens 7 afdækning.

# Løsn møtrikken 9 og pluspolen A.
# Drej ledningernes møtrikker 6 ud, tag led‐

ningerne af, og læg dem til side.
# Spred låsetapperne 4 på forsikringsdåsen
5 ud.

# Løft forsikringsdåsen 5 af batteriet, og skub
den fremad mod højre.

# Klap forsikringsdåsen 5 opad og bagud.

# Træk udluftningsslangen 1 af udluftnings‐
dækslets tilslutning med tilslutningsvinklen.
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# Skru holderens 3 bolte 2 ud, og træk hol‐
deren opad og ud.

# Skub startbatteriet ud af dets fastgørelse
modsat kørselsretningen.

# Klap startbatteriets bøjler opad, og løft start‐
batteriet ud af batterikassen.

Biler med forhjulstræk: Montering af startbat‐
teri
# Overhold sikkerhedsforanstaltningerne og

beskyttelseshenvisningerne ved tilslutning af
startbatteriet (/ side 297).

# Sæt startbatteriet i batterikassen.

% Sørg for, at der ikke kommer ledninger i
klemme.

# Klap startbatteriets bøjler ned.
# Skub startbatteriet ind i dets fastgørelse mod‐

sat kørselsretningen.

# Sæt holderen 3 i.
# Skru holderens 3 bolte 2 fast, som sikrer

startbatteriet mod at forskubbe sig.

# Sæt udluftningsslangen 1 på udluftnings‐
dækslets tilslutning med tilslutningsvinklen.

# Sæt forsikringsdåsen på batteriet.

# Klem pluspolen A på, og luk afdækningen
7.

# Sæt ledningerne på fastgørelsesboltene.
# Tilspænd møtrikkerne til ledningerne 6 med

det tilspændingsmoment , der er angivet på
forsikringsdåsen 5.

Mercedes-Benz anbefaler, at startbatteriet udskif‐
tes på et autoriseret værksted, fx på et
Mercedes-Benz serviceværksted.

Hvis du selv vil udskifte startbatteriet, skal du
overholde følgende:

R Udskift altid et defekt startbatteri med et
startbatteri, som opfylder bilens specifikke
krav.
R Monteringsdele som fx udluftningsslange, vin‐

kelstykke eller polafdækning overtages fra
det startbatteri, der skal udskiftes.
R Sørg for, at udluftningsslangen altid er tilslut‐

tet ved den oprindelige åbning på batterisi‐
den.

Montér eksisterende eller medfølgende prop‐
per.

Ellers kan gasser eller batterisyre trænge ud.
R Sørg for, at monteringsdelene tilsluttes ensar‐

tet igen.
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Aftagning af klemmer på det ekstra batteri i
motorrummet

* BEMÆRK Beskadigelse af elektriske
aggregater

Hvis klemmerne tages af startbatteriet, før
motoren er blevet afbrudt og nøglen taget ud
af tændingslåsen, kan elektriske aggregater
tage skade.
# Afbryd motoren, og tag nøglen ud af

tændingslåsen. Løsn derefter batterik‐
lemmerne på startbatteriet.

# Tag altid først klemmerne af startbatte‐
riet i batterikassen i fodrummet til ven‐
stre. Ellers kan elektriske aggregater
som fx generatoren blive beskadiget.

* BEMÆRK Beskadigelse af bilens elektro‐
nik

Hvis klemmerne på det ekstra batteri ikke
tages af på den rigtige måde, kan bilens elek‐
tronik tage skade.
# Klemmerne på det ekstra batteri skal

altid tages af i den herunder beskrevne
rækkefølge. Der må aldrig byttes rundt
på batteriklemmerne!

# Overhold sikkerhedsforanstaltningerne og
beskyttelsesoplysningerne, når du tager klem‐
merne af det ekstra batteri (/ side 297).

# Sluk for alle elforbrugere.
# Afbryd motoren, og slå spændingsforsyningen

fra.
# Åbn motorhjelmen (/ side 279).

# Løsn først minusklemmen på det ekstra bat‐
teri og tag den af, således at klemmen ikke
længere rører ved polen.

# Fjern afdækningen til plusklemmen.
# Løsn plusklemmen, og tag den af.

Aftagning af klemmer på det ekstra batteri
under passagersædebænk

* BEMÆRK Beskadigelse af elektriske
aggregater

Hvis klemmerne tages af startbatteriet, før
motoren er blevet afbrudt og nøglen taget ud
af tændingslåsen, kan elektriske aggregater
tage skade.
# Afbryd motoren, og tag nøglen ud af

tændingslåsen. Løsn derefter batterik‐
lemmerne på startbatteriet.

# Tag altid først klemmerne af startbatte‐
riet i batterikassen i fodrummet til ven‐
stre. Ellers kan elektriske aggregater
som fx generatoren blive beskadiget.

* BEMÆRK Beskadigelse af bilens elektro‐
nik

Hvis klemmerne på det ekstra batteri ikke
tages af på den rigtige måde, kan bilens elek‐
tronik tage skade.
# Klemmerne på det ekstra batteri skal

altid tages af i den herunder beskrevne
rækkefølge. Der må aldrig byttes rundt
på batteriklemmerne!
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# Overhold sikkerhedsforanstaltningerne og
beskyttelsesoplysningerne, når du tager klem‐
merne af det ekstra batteri (/ side 297).

# Sluk for alle elforbrugere.
# Afbryd motoren, og slå spændingsforsyningen

fra.
# Klap siddefladen på passagersædebænken op

(/ side 69).
# Løsn først minusklemmen på det ekstra bat‐

teri og tag den af, således at klemmen ikke
længere rører ved polen.

# Fjern afdækningen til plusklemmen.
# Løsn plusklemmen, og tag den af.

% Hvis det ekstra batteri befinder sig under et
passagersæde med siddeflader, der ikke kan
klappes op, skal du kontakte et autoriseret
værksted for at få taget klemmerne af og
afmonteret det ekstra batteri.

Igangtrækning eller bugsering

Oversigt over tilladte bugseringsmetoder

I havaritilfælde anbefaler Mercedes-Benz at trans‐
portere køretøjet i stedet for at bugsere det.

* OPLYSNING Skader på bilen ved ukor‐
rekt bugsering

# Oplysningerne og instruktionerne vedrø‐
rende bugsering skal overholdes.

* BEMÆRK Skader som følge af skub af
køretøjet

Et køretøj med forhjulstræk og automatgear‐
kasse kan blive beskadiget, hvis det bliver
skubbet eller trukket for langt og hurtigt ved
stoppet motor.
# Skub ikke køretøjet længere end 15 m

og højst i gangtempo.

% Køretøjer med automatgearkasse og bag‐
hjulstræk: Ved fejl kan automatgearkassen
være blokeret i stilling j.
Hvis automatgearkassen ikke kan sættes i
position i, skal køretøjet transporteres
(/ side 307). Til transport af køretøjet kræ‐
ves et bugseringskøretøj med en løfteanord‐
ning.

% Køretøjer med automatgearkasse og for‐
hjulstræk: Ved fejl kan automatgearkassen
være blokeret i stilling j. Du kan ophæve
parkeringsspærringen manuelt (/ side 128).
Hvis automatgearkassen ikke kan sættes i
position i, skal køretøjet transporteres
(/ side 307). Til transport af køretøjet kræ‐
ves et bugseringskøretøj med en løfteanord‐
ning.

Tilladte bugseringsmetoder

begge aksler på jor‐
den

Hævet foraksel Hævet bagaksel

Køretøjer med manuel
gearkasse

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 automat‐
gearkasse og baghjuls‐
træk

Ja, maks. 50 km med
50 km/t

Ja, maks. 50 km med
50 km/t

Ja, hvis rattet er fast‐
gjort i midterposition
ved hjælp af en ratlås
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begge aksler på jor‐
den

Hævet foraksel Hævet bagaksel

Køretøjer med auto‐
matgearkasse og for‐
hjulstræk

Nej (ved slukket motor)

Ja (ved kørende motor),
maks. 5 km med
20 km/t

Ja Nej (ved slukket motor)

Ja (ved kørende motor),
maks. 5 km med
20 km/t

Køretøjer med fire‐
hjulstræk

Ja, maks. 50 km med
50 km/t

Nej Nej

Bugsering med hævet aksel: Et bugserings‐
firma bør stå for bugseringen.

Bugsering af køretøjet med begge aksler på
jorden

# Vær opmærksom på oplysningerne om de til‐
ladte bugseringsmetoder (/ side 304).

# Sørg for, at batteriet er tilkoblet og opladet.

Hvis batteriet er afladet, fører det til:

R Motoren kan ikke startes.
R Den elektriske parkeringsbremse kan ikke

deaktiveres eller aktiveres.
R Køretøjer med automatgearkasse: Auto‐

matgearkassen kan ikke skifte til stilling i
eller j.

* BEMÆRK Skader som følge af skub af
køretøjet

Et køretøj med forhjulstræk og automatgear‐
kasse kan blive beskadiget, hvis det bliver
skubbet eller trukket for langt og hurtigt ved
stoppet motor.
# Skub ikke køretøjet længere end 15 m

og højst i gangtempo.

* BEMÆRK Skader på grund af for hurtig
bugsering eller bugsering over for lange
afstande

Ved for hurtig bugsering eller bugsering over
for lange afstande kan drivlinen blive beskadi‐
get.
# En bugseringshastighed på 50 km/h må

ikke overskrides.

# En bugseringsstrækning på 50 km må
ikke overskrides.

% Køretøjer med automatgearkasse og bag‐
hjulstræk: Ved fejl kan automatgearkassen
være blokeret i stilling j.
Hvis automatgearkassen ikke kan sættes i
position i, skal køretøjet transporteres
(/ side 307). Til transport af køretøjet kræ‐
ves et bugseringskøretøj med en løfteanord‐
ning.

% Køretøjer med automatgearkasse og for‐
hjulstræk: Ved fejl kan automatgearkassen
være blokeret i stilling j. Du kan ophæve
parkeringsspærringen mekanisk
(/ side 128).
Hvis automatgearkassen ikke kan sættes i
position i, skal køretøjet transporteres
(/ side 307). Til transport af køretøjet kræ‐
ves et bugseringskøretøj med en løfteanord‐
ning.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved bugsering
af en bil med for høj vægt

Hvis bilen, der skal igangtrækkes eller bugse‐
res, er tungere end den tilladte totalvægt for
bilen, kan følgende situationer opstå:

R Bugseringsringen knækker af.
R Vogntoget kan begynde at slingre eller

sågar vælte.

# Hvis en anden bil igangtrækkes eller
bugseres, må dennes vægt ikke over‐
skride den tilladte totalvægt på selve
bilen.
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Hvis det er nødvendigt at bugsere eller trække et
køretøj i gang, må dets vægt ikke overskride for‐
vognens tilladte totalvægt.
# Du kan finde oplysninger om køretøjets til‐

ladte totalvægt på køretøjets typeskilt .
# Køretøjer med automatgearkasse: Fører-

eller passagerdøren må ikke åbnes, da auto‐
matgearkassen i så fald automatisk skifter til
stilling j.

# Montér bugseringsringen (/ side 308).
# Fastgør bugseringsanordningen.

* OPLYSNING Skader på grund af forkert
fastgørelse

# Slæbetovet eller bugseringsstangen må
kun fastgøres på bugseringsringene.

% Du kan også fastgøre bugseringsanordningen
på anhængertrækket.

* BEMÆRK Beskadigelse og fare for uheld
i forbindelse med bugsering med er slæ‐
betov

Manglende overholdelse af sikkerheds- og
beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse
med bugsering med et slæbetov udgør en
fare for uheld.

Overhold følgende punkter i forbindelse med
bugsering med et slæbetov:
# Fastgør slæbetovet på begge køretøjer

om muligt på samme side.
# Vær opmærksom på, at slæbetovet ikke

overskrider den foreskrevne længde iht.
lovgivningen.

# Markér slæbetovet i midten, f.eks. med
en hvid klud (30 x 30 cm). Således kan
andre trafikanter se, at køretøjet bliver
bugseret.

# Vær i løbet af kørslen opmærksom på
bugseringskøretøjets stoplygter. Hold
altid en afstand, så slæbetovet ikke
hænger.

# Anvend ikke nogen stålwire eller kæde
til bugsering. Ellers kan køretøjet blive
beskadiget.

# Slå den automatiske aflåsning fra
(/ side 48).

# HOLD-funktionen må ikke aktiveres.
# Slå bugseringsbeskyttelsen fra (/ side 61).

# Slå den aktive bremseassistent fra
(/ side 153).

# Køretøjer med automatgearkasse: Sæt
automatgearkassen i stilling i.

# Køretøjer med manuel gearkasse: Skift til
frigear i.

# Deaktiver parkeringsbremsen.
# Køretøjer med manuel gearkasse: Slå tæn‐

dingen til, ellers kan ratlåsen blive aktiveret.

& ADVARSEL Fare for ulykke, fordi visse
sikkerhedsrelevante funktioner fungerer i
begrænset omfang i forbindelse med
bugsering

Følgende sikkerhedsrelevante funktioner er
helt eller delvist utilgængelige:

R Tændingen er slået fra.
R Der er fejl i bremsesystemet eller i servo‐

styringen.
R Der er fejl i energiforsyningen eller i bilens

ledningsnet.

Ved bugsering af bilen i sådanne tilfælde kan
det kræve betydeligt flere kræfter at styre og
bremse bilen.
# Anvend en bugseringsstang.
# Sørg inden bugsering for, at styretøjet

kan bevæges frit.

* OPLYSNING Skader på grund af for høje
trækkræfter

Ved rykvis igangsætning kan bilerne blive
beskadiget på grund af for høje trækkræfter.
# Sæt langsomt i gang uden ryk.

Bugsering af køretøj med hævet for- eller bag‐
aksel

* BEMÆRK Beskadigelse som følge af til‐
koblet tænding

Hvis du lader tændingen være slået til, mens
du bugserer køretøjet med hævet for- eller
bagaksel, kan et indgreb fra ESP® beskadige
bremsesystemet.
# Tændingen skal være slået fra.
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* BEMÆRK Beskadigelse som følge af
ukorrekt af- og påmontering af kardanak‐
sler

Kardanakslerne kan blive beskadiget, hvis du
ikke anvender nye bolte, når du påmonterer
kardanakslerne.

Anvend altid nye bolte, når du påmonterer
kardanakslerne.

Lad kun kvalificeret fagpersonale af- og
påmontere kardanakslerne.

% Hæv køretøjet ved forakslen i tilfælde af en
skade på forakslen og ved bagakslen i til‐
fælde af en skade på bagakslen.

% Køretøjer med automatgearkasse og bag‐
hjulstræk: Ved fejl kan automatgearkassen
være blokeret i stilling j.
Hvis automatgearkassen ikke kan sættes i
position i, skal køretøjet transporteres
(/ side 307). Til transport af køretøjet kræ‐
ves et bugseringskøretøj med en løfteanord‐
ning.

% Køretøjer med automatgearkasse og for‐
hjulstræk: Ved fejl kan automatgearkassen
være blokeret i stilling j. Du kan ophæve
parkeringsspærringen mekanisk
(/ side 128).
Hvis automatgearkassen ikke kan sættes i
position i, skal køretøjet transporteres
(/ side 307). Til transport af køretøjet kræ‐
ves et bugseringskøretøj med en løfteanord‐
ning.

# Vær opmærksom på oplysningerne om de til‐
ladte bugseringsmetoder (/ side 304).

# Hvis den maksimalt tilladte bugseringsstræk‐
ning overskrides, skal kardanakslerne til de
trækkende aksler afmonteres.

# Køretøjer med automatgearkasse: Sæt
automatgearkassen i stilling i.

# Køretøjer med manuel gearkasse: Sæt
gearkassen i frigear i.

# Deaktiver parkeringsbremsen.
# Slå tændingen fra.

Læsning af køretøj til transport

# Oplysningerne om bugsering skal overholdes
(/ side 305) (/ side 306).

# Med henblik på læsning af køretøjet skal bug‐
seringsanordningen fastgøres i bugseringsrin‐
gen.

# Køretøjer med automatgearkasse: Sæt
automatgearkassen i stilling i.

% Køretøjer med automatgearkasse: Ved fejl
i elsystemet kan automatgearkassen være
blokeret i stilling j. For at skifte til position
i skal køretøjets ledningsnet forsynes med
spænding (/ side 297).

# Køretøjer med manuel gearkasse: Skift til
frigear i.

# Kør køretøjet op på transportkøretøjet.
# Køretøjer med automatgearkasse: Sæt

automatgearkassen i stilling j.
# Køretøjer med manuel gearkasse: Skift til

1. gear 1 eller til bakgeark.
# Sørg for at sikre køretøjet mod at rulle væk

med parkeringsbremsen.
# Køretøjet må kun fastsurres på hjulene.

Køretøjer med firehjulstræk/køretøjer med
automatgearkasse

# Sørg for, at for- og bagakslen standser på
samme transportkøretøj.

* BEMÆRK Skader på drivlinen ved forkert
placering

# Bilen må ikke placeres over transportkø‐
retøjets forbindelsesområde.

* BEMÆRK Skader på køretøj som følge af
ukorrekt læsning

Et køretøj med firehjulstræk kan blive beska‐
diget, hvis det tippes, skubbes eller bevæges i
løbet af læsningen ved hjælp af hydraulikplat‐
formen.
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# Et køretøj med firehjulstræk må i forbin‐
delse med læsningen kun køres og pla‐
ceres ved hjælp af dets egen drivkraft.

# Køretøjet og overfladen, som den står
på, må ikke længere bevæges, hvis nøg‐
len er taget ud, eller en dør står åben.

Bugseringsring – opbevaringssted

Bugseringsringen befinder sig blandt køretøjets
værktøj passagerfodrummet (/ side 310).

Montering/afmontering af bugseringsring

Montering eller afmontering af bugseringsring på
fronten

# Montering af bugseringsring på fronten:
Tryk oven på afdækningen, og tag afdæknin‐
gen af.

# Skru bugseringsringen 1 mod højre indtil
anslag, og spænd den.

# Afmontering af bugseringsring på fronten:
Skru bugseringsringen 1 mod venstre, og
tag den af.

# Sæt afdækningen i med tapperne foroven, og
tryk ind forneden, indtil afdækningen går i
indgreb.

Bugseringsring på bagenden (køretøjer med per‐
sonbilsindregistrering)

% Bugseringsringen på bagenden 2 er skruet
fast sammen med køretøjet.

* OPLYSNING Skader ved forkert anven‐
delse af bugseringsringen

Ved udtrækning med bugseringsringen i for‐
bindelse med bjærgning af bilen kan bilen
blive beskadiget.
#  Bugseringsringen må kun anvendes til

bugsering eller igangtrækning af bilen.

Igangtrækning af køretøjet (nødstart af
motor)

Køretøjer med automatgearkasse

* OPLYSNING Skader på automatgearkas‐
sen i forbindelse med igangtrækning

Ved igangtrækning af biler med automatgear‐
kasse kan automatgearkassen blive beskadi‐
get.
# Biler med automatgearkasse må ikke

startes ved igangtrækning.

# Start ikke køretøjer med automatgearkasse
ved hjælp af igangtrækning.

Køretøjer med manuel gearkasse
# Oplysningerne om bugsering skal overholdes

(/ side 304).
# Lad i givet fald motoren og udstødningssyste‐

met køle af.
# Slå tændingen til.
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# Sæt køretøjet i 2. eller 3. gear.
# Deaktiver parkeringsbremsen.
# Træk køretøjet i gang med koblingspedalen

trådt helt i bund.
# Slip koblingspedalen langsomt.
# Sæt straks køretøjet i frigear, når motoren

starter.
# Stands under hensyntagen til trafikken.
# Tag bugseringsanordningen af.
# Afmonter bugseringsringen.
# Få køretøjet kontrolleret på et autoriseret

værksted.

Sikringer

Oplysninger om sikringer

& ADVARSEL Fare for ulykke og person‐
skade på grund af overbelastede lednin‐
ger

Hvis du manipulerer, brokobler eller erstatter
en defekt sikring med en sikring med et høj‐
ere amperetal, kan elledningerne blive over‐
belastet.

Dette kan medføre, at der opstår brand.
# Udskift altid defekte sikringer med nye

specificerede sikringer med korrekt
amperetal.

* BEMÆRK Beskadigelse som følge af for‐
kerte sikringer

Hvis de forkerte sikringer anvendes, kan elek‐
triske komponenter eller systemer tage
skade.
# Anvend altid kun sikringer, der er god‐

kendt af Mercedes-Benz, og som har det
foreskrevne amperetal.

Sikringerne i din bil anvendes til at frakoble
defekte strømkredse. En udløst sikring bevirker,
at de efterfølgende komponenter og de dermed
forbundne funktioner bortfalder.

Sprungne sikringer skal udskiftes med tilsva‐
rende sikringer, der kan kendes på farven og
amperetallet. Sikringsoversigten og yderligere
oplysninger om sikringer og relæ kan du finde i
tillægget til instruktionsbogen "Oversigt over sik‐
ringer".

* BEMÆRK Beskadigelse eller fejlfunktio‐
ner på grund af fugt

Fugt kan medføre fejlfunktioner eller beskadi‐
gelser på elsystemet.
# Når sikringsboksen er åben, skal du

sørge for, at der ikke kan trænge fugt
ind i sikringsboksen.

# Når du lukker sikringsboksen, skal du
sørge for, at dækslets tætning sidder
korrekt på sikringsboksen.

Hvis en ny isat sikring brænder over igen, skal du
få årsagen konstateret og fejlen afhjulpet på et
autoriseret værksted.

Før sikringsskiftet skal du sørge for følgende:

R Bilen er sikret mod at sætte sig i bevægelse.
R Alle elforbrugere er slået fra.
R Tændingen skal være slået fra.

Sikringerne er fordelt på forskellige sikrings‐
bokse:

R Sikringsboks i fodrummet i passagersiden
(/ side 310)
R Sikringsboks i førersædets sædekasse

(/ side 309)

Åbning af sikringsboks i sædekasse fører‐
sæde

# Åbning: Tryk lukkeanordningerne 1 på
afdækningen ned, og clips dem af.

# Fjern afdækningen.
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Åbning af sikringsboks i fodrum i passagersi‐
den

# Frigør og tag afdækningen til opbevarings‐
rummet i fodrummet i passagersiden af
(/ side 310).

# Tag indsatsen 1 ud med bilens værktøj.

Køretøjets værktøj

Informationer om køretøjets værktøj

Køretøjets værktøj befinder sig i opbevaringsrum‐
met i fodrummet i passagersiden (/ side 310).

Køretøjets værktøj omfatter:

R en bugseringsring
R en skruetrækker med torx-, stjernekærvs- og

fladkærvsbit

Desuden kan køretøjets værktøj fxomfatte føl‐
gende:

R en gaffelnøgle
R en hjulnøgle

Oplåsning og aftagning af opbevaringsrum‐
mets afdækning

# Tag gummimåtten ud af fodrummet i passa‐
gersiden.

# Oplåsning: Drej snaplåsen 1 mod venstre
til position 1.

# Løft afdækningen lidt, og tag den af.

Indsætning og aflåsning af afdækning
# Skub afdækningen ind, og tryk den nedad.
# Tryk snaplåsen 1 nedad, indtil den går i hak.
# Aflåsning: Drej snaplåsen 1 mod højre til

position 2.

Udtagning af køretøjets værktøj

# Tag køretøjets værktøj ud af opbevaringsrum‐
met 1.
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Hydraulisk donkraft

Oplysninger om hydraulisk donkraft

Den hydrauliske donkraft er placeret i et siderum
1 over trinet i passagerdøren.

Afhængigt af udstyret vejer donkraften maksimalt
7,5 kg. Donkraftens maksimale bæreevne er angi‐
vet på mærkaten på donkraften. Kontakt et auto‐
riseret værksted, hvis den ikke fungerer korrekt.

Vedligeholdelse af donkraft:

R Rengør alle bevægelige dele, og smør dem
med fedt igen.
R Kør stemplet helt ud og ind igen.

Udtagning af donkraft og pumpearmstang

Forudsætninger 
R Passagerdøren er åben.

# Åbning: Tryk lukkeanordningerne 1 på
afdækningen ned, og clips dem af.

# Fjern afdækningen.

# Tag holderen helt ud, og læg den på trinet.

# Tag donkraften 2 og pumpearmstangen ud.
# Lukning: Tryk afdækningen fast, så lukkea‐

nordningerne 1 går i indgreb.
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Oplysning om støjudvikling eller uvante
køreegenskaber

Under kørslen skal du være opmærksom på
vibrationer, støj og uvante køreegenskaber, fx
trækken til den ene side. Dette kan tyde på ska‐
der på hjulene eller dækkene. Nedsæt hastig‐
heden ved mistanke om en dækdefekt. Stands
bilen snarest muligt, og kontrollér, om fælge og
dæk er beskadiget eller ikke længere virker efter
hensigten. Skjulte dækskader kan ligeledes være
årsag til disse uvante køreegenskaber. Hvis der
ikke kan registreres nogen skader, skal du få hjul
og dæk kontrolleret på et autoriseret værksted.

Oplysninger om regelmæssig kontrol af hjul
og dæk

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
beskadigede dæk

Beskadigede dæk kan forårsage faldende
dæktryk.

Derved kan du miste herredømmet over bilen.
# Kontrollér dækkene regenmæssigt for

skader, og udskift beskadigede dæk
med det samme.

Mindst hver anden uge samt efter kørsel i terræn
eller på dårlige vejstrækninger skal du kontrollere
hjul og dæk for beskadigelser. Beskadigede hjul
kan resultere i faldende dæktryk.

Vær fx opmærksom på følgende skader:

R Hak i dækket
R Stik i dækket
R Revner i dækket
R Buler på dækket
R Vridning eller kraftig rust på hjulene

& ADVARSEL Fare for aqvaplaning på
grund af for lav dækprofil

Ved for lav dækprofil aftager dækkenes vej‐
greb. Dækprofilen kan ikke længere føre
vandet bort.

Derved øges faren for akvaplaning på våd vej‐
bane, især ved en hastigheder, der ikke er til‐
passet.

Ved for højt eller for lavt dæktryk kan dæk
blive slidt forskelligt på forskellige positioner
på dækkenes slidbaner.

# Kontrollér regelmæssigt profildybden og
slidbanernes tilstand over hele bredden
på alle dæk.

Minimumsprofildybde ved

R Sommerdæk: 3 mm
R Vinterdæk M+S: 4 mm

# Få af sikkerhedsmæssige grunde dæk‐
kene udskiftet, før den lovmæssigt fore‐
skrevne minimumsprofildybde er nået.

Regelmæssigt og mindst én gang om måneden
eller når det er påkrævet, fx før en længere køre‐
tur eller ved terrænkørsel, skal du udføre føl‐
gende kontroller på alle hjul:

R Kontrol af dæktrykket (/ side 314)
R Kontrol af støvhætterne

Ventilerne skal være beskyttet mod fugt og
snavs med støvhætter, der er godkendt speci‐
elt til din bil af Mercedes-Benz.
R Visuel kontrol af profildybden og dækkets

slidbane i hele bredden

Minimumsprofildybden er 3 mm på sommer‐
dæk og 4 mm på vinterdæk.

Oplysninger om kørsel med sommerdæk

Ved temperaturer under 10 °C forringes sommer‐
dækkenes elasticitet markant, hvilket også mind‐
sker vejgrebet og bremseevnen. Skift til M+S-
dæk. Der kan opstå revner i sommerdæk, hvis de
bruges ved meget kolde temperaturer, således at
dækkene tager permanent skade. Mercedes-Benz
kan ikke påtage sig ansvaret for denne form for
skader.

Vær altid opmærksom på at overholde de monte‐
rede sommerdæks tilladte maksimumhastighed .

Når du har monteret sommerdæk:

R Kontrollér dæktrykket (/ side 314)
R Genstart dæktrykskontrollen (/ side 329)

Oplysninger om M+S vinterdæk

Brug vinterdæk eller helårsdæk ved temperaturer
under 10 °C – begge disse dæktyper er markeret
med M+S.

Ved kørsel i vinterføre giver vinterdæk med det
ekstra snefnugsymbol i ved siden af M+S-
markeringen det bedst mulige vejgreb.
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Kun med disse dæk kan du være sikker på, at
systemer som fx ABS og ESP® fungerer korrekt,
også når det er vinter. Disse dæk er specialudvik‐
let til kørsel i sne.

For at opnå sikre køreegenskaber skal du
anvende M+S-dæk af samme fabrikat og med
samme dækprofil på alle fire hjul.

Overhold altid de monterede M+S-vinterdæks til‐
ladte maksimumhastighed .

Hvis du monterer M+S-dæk med en tilladt maksi‐
mumhastighed, som er lavere end bilens kon‐
struktionsbetingede tophastighed, skal du pla‐
cere en mærkat, som gør opmærksom på dette,
og som er synlig for bilens fører. Du kan købe den
på et autoriseret værksted.

Biler med fartbegrænser: Begræns i så fald des‐
uden bilens konstruktionsbetingede tophastighed
med den permanente fartbegrænser til M+S-vin‐
terdækkenes tilladte maksimumhastighed
(/ side 156)

Når du har monteret vinterdæk, skal du gøre føl‐
gende:

R Kontrollér dæktrykket (/ side 314)
R Genstart dæktrykskontrollen (/ side 329)

Oplysninger om snekæder

& ADVARSEL Fare for ulykke ved forkert
monterede snekæder

Biler med baghjulstræk: Hvis du monterer
snekæder på forhjulene, kan snekæderne
skrabe mod karrosseriet eller undervognsde‐
lene.

Derved kan der opstå skader på bilen eller på
dækkene.
# Montér aldrig snekæder på forhjulene.
# Snekæder skal altid monteres i par på

baghjulene.
# Biler med tvillingedæk: Montér sne‐

kæderne på de yderste hjul.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved forkert
monterede snekæder

Biler med forhjulstræk: Hvis du monterer
snekæder på baghjulene, kan snekæderne
skrabe mod karrosseriet eller undervognsde‐
lene.

Derved kan der opstå skader på bilen eller på
dækkene.

# Montér aldrig snekæder på baghjulene.
# Snekæder skal altid monteres i par på

forhjulene.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved brug af
uegnede snekæder

Biler med firehjulstræk eller forhjulstræk og
enkeltdæk har ikke tilstrækkelig frihøjde ved
forakslen til almindelige snekæder.

Hvis du monterer almindelige snekæder, kan
snekæderne løsne sig og beskadige under‐
vognsdele eller bremseslanger.
# På biler med firehjulstræk eller forhjuls‐

træk og enkeltdæk må der kun monte‐
res snekæder, som er godkendt af
Mercedes-Benz til den pågældende
dæktype.

Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler
Mercedes-Benz, at du kun anvender snekæder,
der er testet og godkendt til den pågældende
brug. Du kan finde yderligere information om de
til Mercedes-Benz anbefalede snekæder i oversig‐
ten over fælge og dæk på https://
www.mercedes-benz.de.

* Oplysning Beskadigelse af hjulkapslerne
på grund af monterede snekæder

Hvis du monterer snekæder på stålfælge, kan
du beskadige hjulkapslerne.
# Tag hjulkapslerne af stålfælgene, før du

monterer snekæder.

Vær opmærksom på følgende ved brug af snekæ‐
der:

R Snekæder er kun tilladt for bestemte hjul-
dæk-kombinationer. Du kan få yderligere
information på et autoriseret værksted.
R Af sikkerhedsmæssige grunde bør du kun

anvende snekæder, som er godkendt til
Mercedes-Benz biler, eller snekæder med
samme kvalitetsstandard.
R Efterspænd snekæderne, når du har kørt

omkring 1 km. Kun på den måde er det sikret,
at snekæderne er monteret optimalt og at der
er tilstrækkelig plads i forhold til de øvrige
komponenter i nærheden.
R Biler med firehjulstræk: Montér snekæder

på alle hjul. På biler med tvillingedæk skal du
montere snekæderne på de yderste hjul. Vær
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opmærksom på oplysningerne i producentens
monteringsvejledning.
R Anvend kun snekæder på fastkørt sne. Når du

ikke længere kører på snedækkede veje, skal
du hurtigst muligt fjerne snekæderne igen.
R Lokale bestemmelser kan indeholde begræns‐

ninger, når det gælder brug af snekæder. Vær
opmærksom på de gældende bestemmelser,
før du monterer snekæder.
R Slå firehjulstrækket til, før du sætter i gang

med snekæder (/ side 130).
R Den tilladte maksimumhastighed med monte‐

rede snekæder er 50 km/h.
R Biler med parkeringsassistent: Brug ikke

parkeringsassistenten PARKTRONIC med
monterede snekæder.

% Du kan begrænse din bils tophastighed per‐
manent ved kørsel med vinterdæk
(/ side 156).

% Du kan slå ESP® fra ved igangsætning
(/ side 151). Derved er det muligt at få hju‐
lene til at spinde og opnå en øget fremdrifts‐
kraft.

Dæktryk

Oplysninger om dæktryk

& ADVARSEL Fare for ulykke ved for lavt
eller for højt dæktryk

Der er følgende risici forbundet med dæk
med for lavt eller for højt dæktryk:

R De kan springe, særligt ved tiltagende
læsning og hastighed.
R De kan blive slidt uforholdsmæssigt

meget og/eller uensartet, hvilket kan ned‐
sætte dækkenes vejgreb kraftigt.
R Køreegenskaberne samt styre-‑ og brem‐

seegenskaber kan være kraftigt nedsat.

# Vær opmærksom på anbefalede dæk‐
tryk, og kontrollér dæktryk på alle dæk
inklusive reservehjul:
R mindst en gang om måneden
R ved ændret last
R før start på en længere køretur
R ved ændrede anvendelsesbetingelser, fx

terrænkørsel

# Justér dæktrykket, hvis det er nødven‐
digt.

For højt eller for lavt dæktryk har følgende virk‐
ninger:

R Dækkenes levetid reduceres.
R Risikoen for dækskader øges.
R Køreegenskaberne og dermed kørselssikker‐

heden forringes, fx på grund af akvaplaning.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved gentagent
trykfald i dækket

Hvis dæktrykket gentagne gange falder, kan
hjul, ventil eller dæk blive beskadiget.

Et for lavt dæktryk kan medføre, at dækket
springer.
# Undersøg dækkene for fremmedlege‐

mer.
# Kontrollér, om hjulet eller ventilen er

utæt.
# Kontakt et autoriseret værksted, hvis

skaden ikke kan afhjælpes.

Du finder oplysninger om dæktrykket for de dæk,
der er monteret på bilen fra fabrikken, i dæk‐
trykstabellen på sædekassen eller på B‑stolpen i
førersiden .

Anvend egnet dæktrykskontroludstyr til at kon‐
trollere dæktrykket. Man kan ikke se med det
blotte øje på et dæk, om dæktrykket er korrekt.

Biler med dæktrykskontrol: Du kan også kon‐
trollere dæktrykket via bilens computer.

Dækkene skal være kolde, når dæktrykket korri‐
geres. Betingelserne for kolde dæk:

R Bilen har holdt parkeret i mindst tre timer,
uden at dækkene har været udsat for sollys.
R Bilen har kørt mindre end 1,6 km.

Hver gang dæktemperaturen øges med 10 °C,
øges dæktrykket samtidigt med ca. 10 kPa
(0,1 bar, 1,5 psi). Det skal du tage højde for, hvis
du skal kontrollere dæktrykket, når dækkene er
varme.

Oplysninger om kørsel med anhænger
For dækkene på bagakslen gælder udelukkende
det i dæktrykstabellen anbefalede dæktryk for
fuld last.
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Dæktrykstabel

Du finder dæktrykstabellen på sædekassen eller
på B‑stolpen i førersiden.

Dæktrykstabellen viser det anbefalede dæktryk
for dæk, der er monteret på bilen fra fabrikken.

De anbefalede dæktryk på bilen gælder for dæk i
kold tilstand og ved forskellige lasttilstande.

Hvis der foran dæktrykkene er angivet en eller
flere dækstørrelser, gælder den efterfølgende
dæktryksangivelse kun for den pågældende dæk‐
størrelse.

Hvis dækstørrelserne foran dæktrykket står ved
siden af symbolet +, viser den efterfølgende
dæktryksangivelse et alternativt dæktryk.

Lasttilstandene "tom" eller "fuldt læsset" er angi‐
vet i tabellen med et forskelligt antal vægte.

Dæktryk på forakslen for biler med forhjulstræk
Maks. forakseltryk 1750 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
1750 kg

225/65R16C 112/110R Fuldt lastet 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

225/65R16C 112/110R Tom 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R1) Fuldt lastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

235/60R17C 117/115R1) Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S1) Fuldt lastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

235/60R17C 117/115S1) Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

1) Dæk på reservehjulet: 235/65 R16C 121/119R
eller 235/65 R16C 118/116R – dæktryk: 4,9bar

Maks. forakseltryk 1850 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
1850 kg

225/65R16C 112/110R Fuldt lastet 390 kPa (3,9 bar, 57 psi)

225/65R16C 112/110R Tom 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
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Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
1850 kg

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R1) Fuldt lastet 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

235/60R17C 117/115R1) Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S1) Fuldt lastet 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

235/60R17C 117/115S1) Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

1) Dæk på reservehjulet: 235/65 R16C 121/119R
eller 235/65 R16C 118/116R – dæktryk: 4,9bar

Maks. forakseltryk 2000 kg)

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
2000 kg

225/65R16C 112/110R Fuldt lastet -

225/65R16C 112/110R Tom -

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R1) Fuldt lastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

235/60R17C 117/115R1) Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S1) Fuldt lastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

235/60R17C 117/115S1) Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

1) Dæk på reservehjulet: 235/65 R16C 121/119R
eller 235/65 R16C 118/116R – dæktryk: 4,9bar

Maks. forakseltryk 2100 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
2100 kg

225/65R16C 112/110R Fuldt lastet -

225/65R16C 112/110R Tom -

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)
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Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
2100 kg

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R1) Fuldt lastet 420 kPa (4,2 bar, 61 psi)

235/60R17C 117/115R1) Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S1) Fuldt lastet 420 kPa (4,2 bar, 61 psi)

235/60R17C 117/115S1) Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

1) Dæk på reservehjulet: 235/65 R16C 121/119R
eller 235/65 R16C 118/116R – dæktryk: 4,9bar

Dæktryk på bagakslen for biler med forhjulstræk
Maks. bagakseltryk 2100 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
2100 kg

225/65R16C 112/110R Fuldt lastet 450 kPa (4,5 bar, 65 psi)

225/65R16C 112/110R Tom 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R1) Fuldt lastet 420 kPa (4,2 bar, 61 psi)

235/60R17C 117/115R1) Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S1) Fuldt lastet 420 kPa (4,2 bar, 61 psi)

235/60R17C 117/115S1) Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

1) Dæk på reservehjulet: 235/65 R16C 121/119R
eller 235/65 R16C 118/116R – dæktryk: 4,9bar

Maks. bagakseltryk 2430 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
2430 kg

225/65R16C 112/110R Fuldt lastet -

225/65R16C 112/110R Tom -
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Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
2430 kg

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R1) Fuldt lastet 500 kPa (5,0 bar, 73 psi)

235/60R17C 117/115R1) Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S1) Fuldt lastet 500 kPa (5,0 bar, 73 psi)

235/60R17C 117/115S1) Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

1) Dæk på reservehjulet: 235/65 R16C 121/119R
eller 235/65 R16C 118/116R – dæktryk: 4,9bar

Dæktryk på forakslen for autocampere med forhjulstræk
Autocamper, maks. forakseltryk 1850 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
1850 kg

225/75R16CP 118R Fuldt lastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

225/75 R16C 121/120 R Fuldt lastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

235/60R17C 117/115R1) Fuldt lastet 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

235/60R17C 117/115S1) Fuldt lastet 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

1) Dæk på reservehjulet: 235/65 R16C 121/119R
eller 235/65 R16C 118/116R – dæktryk: 4,9bar

Autocamper, maks. forakseltryk 2000 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
2000 kg

225/75R16CP 118R Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

225/75 R16C 121/120 R Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/60R17C 117/115R1) Fuldt lastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

235/60R17C 117/115S1) Fuldt lastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

1) Dæk på reservehjulet: 235/65 R16C 121/119R
eller 235/65 R16C 118/116R – dæktryk: 4,9bar
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Autocamper, maks. forakseltryk 2100 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
2100 kg

225/75R16CP 118R Fuldt lastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

225/75 R16C 121/120 R Fuldt lastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

235/60R17C 117/115R1) Fuldt lastet 420 kPa (4,2 bar, 61 psi)

235/60R17C 117/115S1) Fuldt lastet 420 kPa (4,2 bar, 61 psi)

1) Dæk på reservehjulet: 235/65 R16C 121/119R
eller 235/65 R16C 118/116R – dæktryk: 4,9bar

% Dæktrykkene for bilen uden last (tom) er ikke
relevante og er ikke tilladt at bruge for auto‐
campere.

Dæktryk på bagakslen for autocampere med forhjulstræk
Autocamper, maks. bagakseltryk 2100 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
2100 kg

225/75R16CP 118R Fuldt lastet 480 kPa (4,8 bar, 70 psi)

225/75 R16C 121/120 R Fuldt lastet 480 kPa (4,8 bar, 70 psi)

235/60R17C 117/115R1) Fuldt lastet 480 kPa (4,8 bar, 70 psi)

235/60R17C 117/115S1) Fuldt lastet 480 kPa (4,8 bar, 70 psi)

1) Dæk på reservehjulet: 235/65 R16C 121/119R
eller 235/65 R16C 118/116R – dæktryk: 4,9bar

Autocamper, maks. bagakseltryk 2430 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
2430 kg

225/75R16CP 118R Fuldt lastet 550 kPa (4,8 bar, 70 psi)

225/75 R16C 121/120 R Fuldt lastet 550 kPa (4,8 bar, 70 psi)

235/60R17C 117/115R1) Fuldt lastet 530 kPa (4,8 bar, 70 psi)

235/60R17C 117/115S1) Fuldt lastet 530 kPa (4,8 bar, 70 psi)

1) Dæk på reservehjulet: 235/65 R16C 121/119R
eller 235/65 R16C 118/116R – dæktryk: 4,9bar
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Autocamper, maks. bagakseltryk 2500 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
2500 kg

225/75R16CP 118R Fuldt lastet 550 kPa (5,5 bar, 80 psi)

225/75 R16C 121/120 R Fuldt lastet 550 kPa (5,5 bar, 80 psi)

Autocamper med tre aksler, maks. bagakseltryk pr. bagaksel1800 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
1800 kg

225/75R16CP 118R Fuldt lastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

225/75 R16C 121/120 R Fuldt lastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

% Dæktrykkene for bilen uden last (tom) er ikke
relevante og er ikke tilladt at bruge for auto‐
campere.

Dæktryk på forakslen for biler med baghjulstræk og singledæk
Maks. forakseltryk 1650 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
1650 kg

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

205/75R16C 110/108R Tom 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fuldt lastet 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 121/119R Fuldt lastet 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fuldt lastet 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fuldt lastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S Fuldt lastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

235/60R17C 117/115S Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)
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Maks. forakseltryk 1740 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
1740 kg

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet 380 kPa (3,6 bar, 55 psi)

205/75R16C 110/108R Tom 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fuldt lastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

235/65R16C 115/113R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 121/119R Fuldt lastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fuldt lastet 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fuldt lastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S Fuldt lastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

235/60R17C 117/115S Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Maks. forakseltryk 1860 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
1860 kg

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fuldt lastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

235/65R16C 115/113R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 121/119R Fuldt lastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
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Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
1860 kg

235/65R16C 118/116R Fuldt lastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/60R17C 117/115S Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Maks. forakseltryk 2000 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
2000 kg

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 370 kPa (3,7 bar, 54 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 370 kPa (3,7 bar, 54 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fuldt lastet -

235/65R16C 115/113R Tom -

235/65R16C 121/119R Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fuldt lastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S Fuldt lastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

235/60R17C 117/115S Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)
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Dæktryk på bagakslen for biler med baghjulstræk og singledæk
Maks. bagakseltryk 1800 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
1800 kg

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

205/75R16C 110/108R Tom 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fuldt lastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

235/65R16C 115/113R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 121/119R Fuldt lastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fuldt lastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fuldt lastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S Fuldt lastet 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

235/60R17C 117/115S Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Maks. bagakseltryk 2000 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
2000 kg

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/65R16C 115/113R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 121/119R Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
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Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
2000 kg

235/65R16C 118/116R Fuldt lastet 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fuldt lastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S Fuldt lastet 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

235/60R17C 117/115S Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Maks. bagakseltryk 2250 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
2250 kg

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 430 kPa (4,3 bar, 62 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 430 kPa (4,3 bar, 62 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fuldt lastet 450 kPa (4,5 bar, 65 psi)

235/65R16C 115/113R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 121/119R Fuldt lastet 450 kPa (4,5 bar, 65 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fuldt lastet 450 kPa (4,5 bar, 65 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fuldt lastet 460 kPa (4,6 bar, 67 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S Fuldt lastet 460 kPa (4,6 bar, 67 psi)

235/60R17C 117/115S Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Maks. bagakseltryk 2430 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
2430 kg

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet -

205/75R16C 110/108R Tom -
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Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
2430 kg

225/75R16C 121/120R Fuldt lastet 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)

225/75R16C 121/120R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

225/75R16C 118/116R Fuldt lastet 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)

225/75R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 115/113R Fuldt lastet -

235/65R16C 115/113R Tom -

235/65R16C 121/119R Fuldt lastet 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)

235/65R16C 121/119R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/65R16C 118/116R Fuldt lastet 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)

235/65R16C 118/116R Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

235/60R17C 117/115R Fuldt lastet 500 kPa (5,0 bar, 73 psi)

235/60R17C 117/115R Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

235/60R17C 117/115S Fuldt lastet 500 kPa (5,0 bar, 73 psi)

235/60R17C 117/115S Tom 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Dæktryk på forakslen for biler med baghjulstræk og tvillingedæk
Maks. forakseltryk 1850 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
1850 kg

195/75R16C 107/105R Fuldt lastet 440 kPa (4,4 bar, 64 psi)

195/75R16C 107/105R Tom 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

205/75R16C 110/108R Tom 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

205/75R16C 113/111R Fuldt lastet -

205/75R16C 113/111R Tom -

Maks. forakseltryk 2000 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
2000 kg

195/75R16C 107/105R Fuldt lastet -

195/75R16C 107/105R Tom -

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet 440 kPa (4,4 bar, 64 psi)
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Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
2000 kg

205/75R16C 110/108R Tom 360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

205/75R16C 113/111R Fuldt lastet -

205/75R16C 113/111R Tom -

Maks. forakseltryk 2100 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
2100 kg

195/75R16C 107/105R Fuldt lastet -

195/75R16C 107/105R Tom -

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

205/75R16C 113/111R Fuldt lastet 480 kPa (4,8 bar, 70 psi)

205/75R16C 113/111R Tom 380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

Dæktryk på bagakslen for biler med baghjulstræk og tvillingedæk
Maks. bagakseltryk 3200 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
op til 3200 kg

195/75R16C 107/105R Fuldt lastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

195/75R16C 107/105R Tom 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet 370 kPa (3,7 bar, 54 psi)

205/75R16C 110/108R Tom 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

205/75R16C 113/111R Fuldt lastet -

205/75R16C 113/111R Tom -

Maks. bagakseltryk 3500 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
3500 kg

195/75R16C 107/105R Fuldt lastet 440 kPa (4,4 bar, 64 psi)

195/75R16C 107/105R Tom 350 kPa (3,5 bar, 51 psi)

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet 410 kPa (4,1 bar, 60 psi)

205/75R16C 110/108R Tom 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)
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Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
3500 kg

205/75R16C 113/111R Fuldt lastet -

205/75R16C 113/111R Tom -

Maks. bagakseltryk 3600 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
3600 kg

195/75R16C 107/105R Fuldt lastet -

195/75R16C 107/105R Tom -

205/75R16C 110/108R Fuldt lastet -

205/75R16C 110/108R Tom -

205/75R16C 113/111R Fuldt lastet 430 kPa (4,3 bar, 62 psi)

205/75R16C 113/111R Tom 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

Dæktryk på forakslen for biler med baghjulstræk og super-singledæk
Maks. forakseltryk 1850 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
1850 kg

225/75R16C 121/120R (122L) Fuldt lastet 340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

225/75R16C 121/120R (122L) Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

Maks. forakseltryk 2000 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. forakseltryk
2000 kg

225/75R16C 121/120R (122L) Fuldt lastet 370 kPa (3,7 bar, 54 psi)

225/75R16C 121/120R (122L) Tom 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

Dæktryk på bagakslen for biler med baghjulstræk og super-singledæk
Maks. bagakseltryk 3200 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
op til 3200 kg

225/75R16C 121/120R
(122L)

Fuldt lastet 690 kPa (6,9 bar, 100 psi)2)

225/75R16C 121/120R
(122L)

Tom 690 kPa (6,9 bar, 100 psi)2)
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Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
op til 3200 kg

285/65R16C 131R Fuldt lastet 460 kPa (4,6 bar, 67 psi)

285/65R16C 131R Tom 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

2) Gælder for kortvarig brug som reservehjul på
bagakslen over en strækning på maks. 100 km og
ved en hastighed på maks. 55 km/h.

Maks. bagakseltryk 3500 kg

Dæk/fælg Lasttilstand Maks. bagakseltryk
3500 kg

225/75R16C 121/120R (122L) Fuldt lastet 690 kPa (6,9 bar, 100 psi)2)

225/75R16C 121/120R (122L) Tom 690 kPa (6,9 bar, 100 psi)2)

285/65R16C 131R Fuldt lastet 520 kPa (5,2 bar, 75 psi)

285/65R16C 131R Tom 400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

2) Gælder for kortvarig brug som reservehjul på
bagakslen over en strækning på maks. 100 km og
ved en hastighed på maks. 55 km/h.

Det er meget vigtigt, at du også er opmærksom
på følgende uddybende emner:

R Oplysninger om dæktryk (/ side 314)

Dæktrykskontrol

Dæktrykskontrollens funktion ved Single-dæk
Systemet kontrollerer dæktrykket og dæktempe‐
raturen i de dæk, der er monteret på bilen, ved
hjælp af en dæktrykssensor.

Nye dæktrykssensorer, fx i vinterdæk, program‐
meres automatisk under den første køretur.

Dæktrykket og dæktemperaturen vises i multi‐
funktionsdisplayet (/ side 180).

Ved et tydelige tryktab i dækkene får du vist en
advarsel:

R Med displaymeddelelser (/ side 375)
R Med advarselslampen h i kombiinstru‐

mentet

Føreren er ansvarlig for at indstille det anbefalede
dæktryk for kolde dæk, som passer til driftsbetin‐
gelserne. Indstil dæktrykket med dæktrykskon‐
troludstyr, mens dækkene er kolde. Vær opmærk‐
som på, at dæktrykskontrollen først skal pro‐

grammeres til det korrekte dæktryk for de aktu‐
elle driftsbetingelser.

I de fleste tilfælde opdaterer dæktrykskontrollen
automatisk de nye referenceværdier, når du har
ændret dæktrykket. Ellers er det også muligt at
opdatere referenceværdierne ved at genstarte
dæktrykskontrollen manuelt (/ side 329).

Systembegrænsninger

Systemets funktion kan være nedsat helt eller
delvist i følgende situationer:

R Ved et forkert indstillet dæktryk
R Ved et pludseligt tryktab, f.eks. på grund af et

indtrængende fremmedlegeme
R Ved fejl på grund af en anden radiokilde

Vær også altid opmærksom på følgende uddy‐
bende emne:

R Oplysninger om dæktryk (/ side 314)

Kontrol af dæktryk med dæktrykskontrollen

Forudsætninger 
R Tændingen er slået til.
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Bilens computer:
4 Service 5 Dæk

En af de følgende visninger vises:

R Aktuelt dæktryk og dæktemperatur for de
enkelte hjul

Instrumentdisplay med farvedisplay

R Aktuelt dæktryk for de enkelte hjul

Instrumentendisplay med sort/hvid-display

R Dæktryk vises efter nogle minutters kørsel:
Programmeringen af systemet er endnu ikke
afsluttet. Dæktrykkene overvåges altså alle‐
rede.

# Sammenlign dæktrykket med det anbefalede
dæktryk for den aktuelle driftstilstand . Vær
opmærksom på oplysningerne om dæktempe‐
ratur (/ side 314).

% Værdierne i multifunktionsdisplayet kan
afvige fra værdierne i dæktrykskontroludsty‐
ret, da de refererer til havets overflade. På
højtliggende steder viser dæktryksmålere et
højere dæktryk end bilens computer. Dæk‐
trykket skal ikke sænkes i sådanne tilfælde.

Vær også altid opmærksom på følgende uddy‐
bende emne:

R Oplysninger om dæktryk (/ side 314)

Genstart af dæktrykskontrol

Forudsætninger 
R Det anbefalede dæktryk er indstillet korrekt

på alle hjul til den pågældende driftstilstand
(/ side 314).
R Start dæktrykskontrollen igen i følgende 

situationer: 
- Dæktrykket er ændret.
- Hjulene eller dækkene er skiftet eller

monteret på ny.

Bilens computer:
4 Service 5 Dæk
# Scroll nedad i menuen.

I multifunktionsdisplayet vises meddelelsen
Anvend aktuelle trykværdier som nye kor-
rekte værdier?.

# Bekræft meddelelsen for at starte igen.
I multifunktionsdisplayet vises meddelelsen
Dæktrykskontrol startet igen.

Aktuelle advarselsmeddelelser slettes, og den
gule advarselslampe h slukker.

Efter nogle minutters kørsel kontrollerer
systemet, om de aktuelle dæktryksværdier
ligger inden for det fastsatte område. Derefter
overtages og overvåges de aktuelle dæktryks‐
værdier som nye referenceværdier.

Vær også altid opmærksom på følgende uddy‐
bende emne:

R Oplysninger om dæktryk (/ side 314)

Dæktrykskontrollens radiotilladelse

Radiotilladelsesnumre

Land Radiotilladelsesnummer

Argentina

CNC ID: H-20027

Australien
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Land Radiotilladelsesnummer

Brasilien

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 follow‐
ing 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.

Den Euro‐
pæiske
Union

Island

Norge Hermed erklærer Huf Hülsbeck &
Fürst GmbH & Co. KG, at radioan‐
lægstypen TSSRE4A & TSSSG4G6
lever op til direktiv 2014/53/EU.

Hele EU-overensstemmelseser‐
klæringens tekst kan læses på føl‐
gende internetadresse: http://
www.huf-group.com/eudoc

Frekvensbånd: 433,92 MHz

Udstrålet maksimal sendeeffekt:
<10 mW

Producent:

Huf Electronics Bretten GmbH

Gewerbestr. 40

75015 Bretten

Germany

Indone‐
sien

TSSRE4A & TSSSG4G6

52166/SDPPI/2017

3533

Land Radiotilladelsesnummer

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.

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

Moldova
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Land Radiotilladelsesnummer

Oman OMAN - TRA

R/4516/17

D100428

Filippi‐
nerne

NTC

Type Approved.

No: ESD-1715393C

Rusland

Singapore Complies with IDA Standards
DA103787

Sydafrika

TA-2017/1393

TA-2017/1391

Land Radiotilladelsesnummer

Sydkorea

R-CRM-HHF-TSSRE4A

R-REM-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 Radiotilladelsesnummer

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 Radiotilladelsesnummer

munications or ISM radio wave
radiated devices.

Thailand This telecommunication equip‐
ment conforms to NTC technical
requirement.

Ukraine

Model: TSSRE4A & TSSSG4G6

UA.TR.109.0109-17

Forenede
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
authority to operate this equip‐
ment.

Hjulskift

Oplysninger om valg, montering og udskift‐
ning af dæk

Du kan få oplysninger om de tilladte hjul-dæk-
kombinationer på et autoriseret serviceværksted.
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& ADVARSEL Fare for ulykke ved forkert
dimensionerede fælge og dæk

Hvis du monterer fælge og dæk med forkerte
dimensioner, kan hjulbremserne eller hjulop‐
hængets komponenter blive beskadiget.
# Udskift altid fælge og dæk med

sådanne, som har samme specifikatio‐
ner som originaldelen.

Vær i den forbindelse opmærksom på føl‐
gende, når det gælder fælgene:

R Betegnelse
R Type
R Tilladt hjultryk
R Indpresningsdybde

Vær i den forbindelse opmærksom på føl‐
gende, når det gælder dækkene:

R Betegnelse
R Producent
R Type
R Bæreevneindeks
R Hastighedsindeks

& ADVARSEL Fare for ulykke ved overskri‐
delse af dækkenes bæreevne eller det til‐
ladte hastighedsindeks

Overskridelse af dækkenes bæreevne eller
det tilladte hastighedsindeks kan medføre
dækskader og sprængte dæk.
# Anvend kun dæktyper og ‑størrelser,

som er godkendt til biltypen.
# Vær opmærksom på dækbæreevnen og

hastighedsindekset, som er nødvendige
for din bil.

* BEMÆRK Bil- og dækskader på grund af
ikke godkendte dæktyper, og -størrelser

Af sikkerhedsmæssige grunde må du kun
anvende dæk, fælge og tilbehørsdele, som
Mercedes-Benz har godkendt specielt til din
bil.

Disse fælge er tilpasset til reguleringssyste‐
mer som fx ABS eller ESP®.

Ellers kan bestemte egenskaber som fx køre‐
egenskaber, kørestøj og forbrug blive påvirket
negativt. Desuden kan andre dækdimensioner
resultere i, at dækkene støder imod karrosse‐

riet og akselkomponenter under belastning.
Det kan give skader på dækket eller bilen.
# Anvend kun dæk, hjul og tilbehørsdele,

der er kontrolleret og anbefalet af
Mercedes-Benz.

* BEMÆRK Fare for nedsat kørselssikker‐
hed ved vulkaniserede dæk

Vulkaniserede dæk kontrolleres og anbefales
ikke af Mercedes-Benz, da det ved vulkanise‐
ring ikke altid er muligt at identificere tidli‐
gere skader.

Kørselssikkerheden kan derfor ikke garante‐
res.
# Anvend aldrig brugte dæk, hvis du ikke

ved, hvad de har været brugt til tidli‐
gere.

* BEMÆRK Beskadigelse af elektroniske
komponenter ved brug af monterings‐
værktøjer

Biler med dæktrykskontrol: Der er elektro‐
niske komponenter i hjulet. Du må ikke bruge
monteringsværktøjer i området omkring ven‐
tilen.

Det kan forårsage skader på elektroniske
komponenter.
# Få kun dækkene udskiftet på et autori‐

seret værksted.

Tilbehørsdele, som ikke er godkendt til din bil af
Mercedes-Benz, eller som ikke anvendes fagligt
korrekt, kan nedsætte kørselssikkerheden.

Kontakt et autoriseret værksted, inden du køber
og anvender tilbehør, som ikke er godkendt, for
information om:

R Anvendelighed
R Lovbestemmelser
R Fabrikkens anbefalinger

Vær opmærksom på følgende ved valg, montering
og udskiftning af dæk:

R Landespecifikke godkendelsesbestemmelser
for dæk, der fastlægger en bestemt dæktype
til din bil.

Derudover kan det være en god idé at bruge
en bestemt dæktype til bestemte regioner og
anvendelsesområder.
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R Anvend kun dæk og hjul med samme kon‐
struktionstype, samme udførelse (sommer‐
dæk, vinterdæk, helårsdæk) og samme fabri‐
kat.
R Montér kun dæk med samme størrelse og

profiludførelse (venstre og højre) på én aksel.

Kun i tilfælde af en punktering må der afviges
herfra ved kørslen til et autoriseret værksted.
R Montér kun dæk, som passer til hjulene.
R Udfør ingen efterbearbejdning på bremsesy‐

stemet, hjulene og dækkene.

Anvendelse af afstandsskiver og bremsestøv‐
skiver er ikke tilladt og medfører bortfald af
typegodkendelsen.
R Biler med dæktrykskontrol: Alle monterede

hjul skal være udstyret med fungerende dæk‐
trykskontrolsensorer.
R Brug vinterdæk eller helårsdæk ved tempera‐

turer under 10 °C med M+S-mærke på alle
hjul.

Ved kørsel i vinterføre giver vinterdæk med et
supplerende snefnugsymbol i ved siden
af M+S-markeringen optimalt vejgreb.
R Anvend ved M+S-dæk kun dæk med samme

profil.
R Overhold den tilladte maksimalhastighed for

de monterede M+S-dæk.

Hvis den er lavere end din bils tophastighed,
skal der anbringes en mærkat med oplysning
herom i førerens synsfelt.
R Tilkør nye dæk på de første 100 km med

moderat hastighed.
R Skift dækkene senest efter seks år, uanset

hvor slidte de er.

Yderligere oplysninger om hjul og dæk kan du få
ved at kontakte et autoriseret serviceværksted.

Det er meget vigtigt, at du også er opmærksom
på følgende uddybende emner:

R Oplysninger om dæktryk (/ side 314)
R Dæktrykstabel
R Oplysninger om nødhjul (/ side 341)

Oplysninger om ombytning af hjul

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
forskellige mål på hjulene

Hvis hjul eller dæk har forskellige mål, og du
bytter om på for-‑ og baghjulene, kan køre‐
egenskaberne blive kraftigt forringet.

Desuden kan skivebremserne eller kompo‐
nenterne i hjulophænget blive beskadiget.
# Ombyt udelukkende forhjul‑ med bag‐

hjul, hvis hjul og dæk har identiske mål.

Hvis hjul eller dæk har forskellige mål, og du byt‐
ter om på for- og baghjulene, kan typegodkendel‐
sen bortfalde.

Byt alt efter dækkenes nedslidningsgrad om på
hjulene for hver 5000 til 10000 km på biler med
ens hjulstørrelse. Hjulenes rotationsretning skal
bibeholdes.

Det er meget vigtigt, at du følger instruktionerne
og sikkerhedsoplysningerne om hjulskift.

Hjulstørrelsesgrupper for hjulene

Den udregnede hastighed vises i kombiinstru‐
mentet og er vigtig for styringen af kørselssikker‐
heds- og kørselssystemerne. Der er lovmæssige
bestemmelser for nøjagtigheden af visningerne i
speedometeret og i kilometertælleren. Beregnin‐
gen af hastighedsoplyningerne afhænger af dæk‐
størrelsen og dækkenes rulleomkreds. Fælgdia‐
meteren angives altid i tommer.

Derfor kan bilens styreenheder kodes for de føl‐
gende tre grupper af hjulstørrelser:

Hjulstørrelsesgruppe 1

R 195/75 R16C
R 205/75 R16C
R 225/65 R16C
R 235/65 R16C
R 235/60 R17C

Hjulstørrelsesgruppe 2

R 225/75 R16C

Hjulstørrelsesgruppe 3

R 225/75 R16C VA
R 285/65 R16C HA

% Mercedes-Benz anbefaler, at du ved dækskift
bliver inden for én hjulstørrelsesgruppe. Der‐
ved undgår du omkodning af styreenhederne.
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Hvis du ændrer hjulstørrelse på din bil, fx i forbin‐
delse med hjulskift til vinterkørsel, skal du kon‐
trollere, hvilken hjulstørrelsesgruppe de nye hjul
hører til. Hvis tilhørsforholdet for hjulstørrelses‐
gruppen ændrer sig, skal du få kodet bilens sty‐
reenheder igen på et autoriseret værksted.

Ellers ligger nøjagtigheden for speedometerets og
kilometertællerens visning uden for den lovmæs‐
sigt bestemte tolerance. Visningen kan også
afvige i nedadgående retning, dvs. at den aktuelle
hastighed så er højere end den hastighed, der
vises på speedometeret. Ved en afvigelse uden
for toleranceområdet kan kørselssikkerheds- og
kørselssystemernes funktion være nedsat, eller
de kan registrere en fejl og frakobles.

Oplysninger om dækkenes rotationsretning

Dæk med foreskreven rotationsretning har ekstra
fordele, fx ved akvaplaning. Disse fordele opnår
du kun ved at overholde rotationsretningen.

En pil på siden af dækket markerer dækkets rota‐
tionsretning.

Et reservehjul må gerne monteres imod rotations‐
retningen. Vær opmærksom på tidsmæssige
begrænsninger af brugen og hastighedsbegræns‐
ninger, som er angivet på reservehjulet.

Oplysninger om opbevaring af hjul

Vær opmærksom på følgende ved opbevaring af
hjulene:

R Opbevar de afmonterede hjul køligt, tørt og
så vidt muligt mørkt.
R Beskyt dækkene mod olie, fedt og brændstof.

Oversigt over værktøj til hjulskift

Nødvendigt værktøj til hjulskift kan fx være:

R Donkraft
R Hjulnøgle

% Donkraftens maksimale bæreevne er angivet
på mærkaten på donkraften.
Donkraften er vedligeholdelsesfri. Kontakt et
autoriseret værksted, hvis den ikke fungerer
korrekt.

Køretøjer med baghjulstræk

Værktøjet til hjulskift befinder sig i opbevarings‐
rummet 1 over trinnet ved passagerdøren og i
opbevaringsrummet i fodrummet i passagersiden.

Køretøjer med forhjulstræk

Værktøjet til hjulskift 1 befinder sig bag fører‐
sædet.

Forberedelse af bil til hjulskift

Forudsætninger 
R Det nødvendige værktøj til hjulskift forefin‐

des.
R Bilen befinder sig ikke ved en stigning eller

hældning.
R Bilen står på fast, skridsikkert og jævnt

underlag.

# Aktivér parkeringsbremsen.
# Forhjulene skal være ligeudrettet.
# Biler med manuel gearkasse: Sæt bilen i

første gear eller i bakgear k.
# Biler med automatgearkasse: Sæt gearkas‐

sen i position j.
# Stop motoren.
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# Sørg for, at motoren ikke kan startes.
# Tag bilens værktøj ud af fodrummet på passa‐

gersiden (/ side 310).

Køretøjer med baghjulstræk
# Tag donkraften og værktøjet til hjulskift ud af

opbevaringsrummet (/ side 335).
# Fjern hjulkapslen, hvis det er nødvendigt.
# Fra donkraftens tredelte pumpearm sættes

den mellemste stang og stangen med den
største diameter sammen som hjulnøglefor‐
længer.

# Skub hjulnøgleforlængeren med den mellem‐
ste stang på hjulnøglen indtil anslag.

# Løsn hjulboltene eller hjulmøtrikkerne ca. en
omgang med hjulnøglen på hjulet, som skal
skiftes. Skru ikke hjulboltene eller hjulmøtrik‐
kerne ud.

# Hæv bilen (/ side 336).

Biler med forhjulstræk
# Tag donkraften og værktøjet til hjulskift ud

bag førersædet (/ side 335).
# Fjern hjulkapslen, hvis det er nødvendigt.
# Løsn hjulboltene/hjulmøtrikkerne ca. en

omgang med hjulnøglen på hjulet, som skal
skiftes. Skru ikke hjulboltene/hjulmøtrik‐
kerne ud.

# Hæv bilen (/ side 336).

Hævning af bilen ved hjulskift

& ADVARSEL Fare for personskade, hvis
donkraften vælter

Når du parkerer en bil med luftaffjedring, kan
luftaffjedringen være aktiveret yderligere i op
til en time, også selv om tændingen er slået
fra. Hvis du herefter sænker bilen med don‐
kraften, vil luftaffjedringen forsøge at regu‐
lere bilens niveau.

Dette kan få donkraften til at vælte.
# Tryk på servicetasten på fjernbetje‐

ningen til luftaffjedringen før hævning af
bilen.
Det forhindrer automatisk efterregule‐
ring af bilens niveau og manuel hævning
eller sænkning.

& ADVARSEL Fare for personskade på
grund forkert placering af donkraften

Hvis du ikke placerer donkraften rigtigt i den
tilsvarende fastgørelse på bilen, kan donkraf‐
ten vælte, mens bilen er hævet.
# Placér udelukkende donkraften i den til‐

svarende fastgørelse på bilen. Sørg for,
at donkraftfoden står lodret under fast‐
gørelsespunktet på bilen.

& ADVARSEL Fare for personskade, hvis
bilen vælter

På stigninger og hældninger kan donkraften
vælte, når bilen er hævet.
# Hjulene må aldrig skiftes på stigninger

eller hældninger.
# Kontakt et autoriseret værksted.

* Oplysning Skader på bilen på grund af
donkraften

Hvis du ikke placerer donkraften i de dertil
beregnede donkraftfastgørelsespunkter, kan
din bil blive beskadiget.
# Placér kun donkraften i de dertil bereg‐

nede donkraftfastgørelsespunkter.

Forudsætninger 
R Der befinder sig ikke nogen personer i bilen.
R Bilen er forberedt til hjulskift (/ side 335).
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Sæt udelukkende donkraften på donkraftfastgø‐
relsespunkterne på bilen. Ellers kan bilen blive
beskadiget.

Vigtige oplysninger om brug af donkraften:

R Ved hævning af bilen må du kun anvende den
donkraft, der gælder specifikt til din bil, og
som er kontrolleret og godkendt af Mercedes-
Benz. Hvis donkraften ikke anvendes korrekt,
kan donkraften vælte, mens bilen er hævet.
R Donkraften er kun beregnet til at hæve bilen i

kortere tid og ikke til servicearbejde under
bilen.
R Undgå at skifte hjul på stigninger og hældnin‐

ger.
R Donkraften skal stå på et lige, fast og skrid‐

sikkert underlag. Anvend om nødvendigt et
stort, bæredygtigt og et skridsikkert underlag.
R Sørg for, at donkraftfoden står lodret under

donkraftens fastgørelsespunkt.

Forholdsregler mens bilen er hævet:

R Du må aldrig holde hænderne og fødderne ind
under bilen.
R Du må aldrig lægge dig ind under bilen.
R Start ikke motoren, og deaktivér ikke parke‐

ringsbremsen.
R Undgå at åbne eller lukke døre, motorhjelm

eller bagklap.

Biler med forhjulstræk

Donkraftfastgørelsespunkter

Fastgørelsespunkt til donkraft, foraksel

Fastgørelsespunkt til donkraft, bagaksel

# Om nødvendigt kan donkraftens fastgørelses‐
hoved drejes.

# Sæt donkraften 2 på donkraftfastgørelses‐
punktet 1.

# Drej håndhjulet, indtil donkraftens skive ligger
fast ind mod donkraftfastgørelsespunktet 1.

# Foraksel: Sæt skralderingnøglen 3, som du
finder blandt værktøjet til hjulskift, på don‐
kraftens sekskant på en sådan måde, så tek‐
sten "AUF" er synlig.

# Bagaksel: Sæt forlængerstangen og topnøg‐
len, som du finder blandt værktøjet til hjul‐
skift, på donkraftens sekskant, og sæt skral‐
deringnøglen 3, som du finder blandt værk‐
tøjet til hjulskift, på forlængerstangen på en
sådan måde, så teksten "AUF" er synlig.

# Drej skralderingnøglen 3 mod højre, indtil
donkraften 2 sidder helt på donkraftfastgø‐
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relsespunktet 1, og donkraftbunden berører
underlaget jævnt.

# Drej skralderingnøglen 3, indtil dækket er
løftet maks. 3 cm fra jorden.

# Løsn hjulet, og tag det af (/ side 339).

Biler med baghjulstræk

Donkraftfastgørelsespunkter

Anvend udelukkende den mellemste stang og
pumpearmens stang med den største diameter
som hjulnøgleforlænger. Sæt udelukkende den
mellemste stang på hjulnøglen, og sørg altid for
at sætte den på indtil anslag. Ellers kan stæn‐
gerne blive bøjet og deformeret, så de ikke læn‐
gere kan bruges som pumpearm til donkraften.

# Forberedelse af hydraulisk donkraft: Sæt
den tredje stang fra pumpearmen 1 til don‐
kraften ind i hjulnøgleforlængeren.

# Luk sænkningsskruen 3.

# For at gøre dette skal du dreje sænknings‐
skruen 3 mod højre indtil anslag ved hjælp
af markeringen på pumpearmen 1.

% Du må ikke åbne sænkningsskruen 3 mere
end én til to omgange. Der kan løbe hydrauli‐
kvæske ud.

# Stik pumpearmen 1 med den største stang
forrest ind i donkraftens holder, og fastgør
den ved at dreje mod højre.

# Placér donkraften lodret under fastgørelses‐
punkterne til donkraften, som beskrevet
nedenfor.

Fastgørelsespunkt til donkraft, foraksel

Fastgørelsespunkt til donkraft, bagaksel (på
billedet er vist en ladvogn op til 3,5 t)
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Fastgørelsespunkt til donkraft, bagaksel (på
billedet er vist en kassevogn og kombimodel
op til 4,0  t)

Fastgørelsespunkt til donkraft, bagaksel (biler
op til 5,0 t)

# Placér donkraften under donkraftfastgørel‐
sespunktet.

# Biler med firehjulstræk: Drej donkraftspind‐
len 2 mod venstre og ud indtil anslag.

# Hæv bilen, indtil dækket er løftet maks. 3 cm
fra jorden.

# Løsn hjulet, og tag det af (/ side 339).

Afmontering af hjul

Forudsætninger 
R Bilen er hævet (/ side 336).

Undgå enhver kraftpåvirkning på bremseski‐
verne ved hjulskift, da det kan påvirke kom‐
forten negativt ved bremsning.

* Oplysning Beskadigelse af gevind på
grund af snavsede hjulbolte

# Læg ikke hjulbolte i sand eller snavs.

# Skru hjulboltene eller hjulmøtrikkerne af med
hjulnøglen.

# Tag afdækningen til hjulmøtrikkerne af ved
forhjul med hjulmøtrikker.

# Afmontér hjulet.

Montering af et nyt hjul

Forudsætninger 
R Hjulet er taget af (/ side 339).

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
tab af et hjul

Olierede eller fedtede hjulbolte og beskadi‐
gede hjulbolte‑ eller hjulnavgevind kan resul‐
tere i, at hjulboltene løsner sig.

Derved kan du miste et hjul under kørsel.
# Påfør aldrig hjulboltene olie eller fedt.
# Kontakt omgående et autoriseret værk‐

sted, hvis gevindet er beskadiget.
# Få udskiftet beskadigede hjulbolte eller

det beskadigede hjulnavgevind.
# Kør ikke videre.

& ADVARSEL Fare for personskade ved
fastspænding af hjulbolte og ‑møtrikker

Hvis du fastspænder hjulbolte eller hjulmø‐
trikker mens bilen er hævet, kan donkraften
vælte.
# Fastspænd kun hjulbolte eller hjulmø‐

trikker, når bilen er sænket.

# Vær opmærksom på oplysningerne om valg af
dæk (/ side 332).

# Af sikkerhedsmæssige grunde bør du kun
anvende hjulbolte eller hjulmøtrikker, der er
godkendt til Mercedes-Benz og det pågæl‐
dende hjul.

Hvis du monterer reservehjulet af stål, skal du
altid bruge de korte hjulbolte beregnet til stålhju‐
let. Hvis du bruger andre hjulbolte ved montering
af stålreservehjulet, kan bremsesystemet blive
beskadiget.
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1 Hjulbolt til letmetalfælg
2 Hjulbolt til stålfælg

# Rens hjulets og hjulnavets anlægsflader.
# Biler med Super-Single-dæk: Fastgør først

adapteren til det smallere reservehjul på hjul‐
navet.

# Skyd det nye hjul, der skal monteres, på hjul‐
navet eller på adapteren til reservehjulet, og
tryk det fast.

# Skyd det nye hjul, der skal monteres, på hjul‐
navet, og tryk det fast.

Hjul med centrering via hjulbolte:
# Biler med letmetalfælge: Brug de korte hjul‐

bolte, som passer til stålreservehjulet, og
som ligger blandt bilens værktøj.

# Skru hjulboltene i, og tilspænd dem let.

Hjul med hjulmøtrikker:
# Forhjul med hjulmøtrikafdækning: Skub hjul‐

møtrikafdækningen fast på hjulboltene.
# Skru tre hjulmøtrikker i ved hjælp af fikse‐

ringsskiverne til hjulmøtrikafdækningen.
# Drej hjulet, så hjulboltene er placeret centralt

i gennemgangshullerne.
# Skru de resterende hjulmøtrikker fast.
# Spænd alle hjulmøtrikkerne let.

Sænkning af bilen efter hjulskift

& ADVARSEL Fare for ulykke ved forkert til‐
spændingsmoment

Hvis du ikke spænder hjulboltene eller hjul‐
møtrikkerne fast med det foreskrevne til‐
spændingsmoment, kan hjulene løsne sig.
# Kontrollér, at hjulbolte eller hjulmøtrik‐

ker er spændt med det foreskrevne til‐
spændingsmoment.

# Hvis du ikke er sikker på dette, må du
ikke køre med bilen. Kontakt et autori‐
seret værksted, og få tilspændingsmo‐
mentet kontrolleret med det samme.

Forudsætninger 
R Det nye hjul er monteret (/ side 339).

Vær opmærksom på oplysningerne om at løfte
bilen (/ side 336).

Biler med forhjulstræk
# Foraksel: Sæt skralderingnøglen, som du fin‐

der blandt værktøjet til hjulskift, på donkraf‐
tens sekskant på en sådan måde, så teksten
"AB" (NED) er synlig.

# Bagaksel: Sæt forlængerstangen, som du fin‐
der blandt værktøjet til hjulskift, på donkraf‐
tens sekskant, og sæt skralderingnøglen, som
du finder blandt værktøjet til hjulskift, på for‐
længerstangen på en sådan måde, så teksten
"AB" (NED) er synlig.

# Sænkning af bil: Drej donkraftens skralde‐
ringnøgle mod venstre.
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# Spænd hjulboltene eller møtrikkerne ensartet
i den anførte rækkefølge 1 til 6.

Påkrævet tilspændingsmoment:

R Stålhjulbolte: 240 Nm
R Hjulmøtrikker180 Nm
R Hjulbolte af letmetal: 180 Nm

Biler med baghjulstræk
Anvend udelukkende den mellemste stang og
pumpearmens stang med den største diameter
som hjulnøgleforlænger. Sæt udelukkende den
mellemste stang på hjulnøglen, og sørg altid for
at sætte den på indtil anslag. Ellers kan stæn‐
gerne blive bøjet og deformeret, så de ikke læn‐
gere kan bruges som pumpearm til donkraften.

Bil med Super-Single-dæk: Hvis reservehjulet
monteres på bagakslen, skal den maksimale
hastighed på 55 km/h og den maksimale stræk‐
ning på 100 km overholdes. Ellers kan gearkas‐
sen blive beskadiget på grund af de forskellige
hjulomdrejningstal.
# Donkraftens nedsænkningsskrue åbnes lang‐

somt ca. en omgang med pumpearmen, og
bilen sænkes forsigtigt.

# Stil donkraften til side.
# Træk stangen med den mindste diameter af

pumpearmen.
Den forkortede pumpearm bruges som hjul‐
nøgleforlænger.

# Skub hjulnøgleforlængeren med den mellem‐
ste stang på hjulnøglen indtil anslag.

# Spænd hjulboltene eller møtrikkerne ensartet
i den anførte rækkefølge 1 til 6.

Påkrævet tilspændingsmoment:

R Stålhjulbolte: 240 Nm

R Hjulmøtrikker:180 Nm
R Hjulbolte af letmetal: 180 Nm

# Tryk stemplet i den hydrauliske donkraft ind
igen, og luk nedsænkningsskruen.

# Biler med firehjulstræk: Drej donkraftspind‐
len tilbage mod højre indtil anslag.

% Ved stålfælge med hjulbolte kan hjulkapslen
monteres nu. Monteringen afhænger af hjul‐
kapslens udførelse som hjulpyntekapsel eller
som midterkapsel.

# Hjul med hjulpyntekapsel: Placér hjulpynte‐
kapslen med udsparingen til dækventilen over
dækventilen.

# Tryk hjulpyntekapslen mod fælgen med begge
hænder ved kanten, og lad den gå i hak. Sørg
for, at hjulpyntekapslens holdeknaster går i
indgreb med stålfælgen.

# Hjul med midterkapsel: Placér midterkaps‐
lens klemmetapper over hjulboltene.

# Lad midterkapslen gå i indgreb ved at slå en
gang på midten af kapslen.

# Fastgør et defekt hjul i reservehjulsholderen.
# Biler med Super-Single-dæk: Transportér et

defekt baghjul på lastfladen. Baghjulet er for
stort til reservehjulsholderen.

# Kontrollér dæktrykket på det nye monterede
hjul, og tilpas ved behov.

# Efterspænd hjulbolte eller hjulmøtrikker efter
50 km med det påkrævede tilspændingsmo‐
ment.

# Ved brug af et hjul eller reservehjul med nyt
eller nylakeret pladehjul: Efterspænd hjulbol‐
tene eller hjulmøtrikkerne efter ca. 1000 km
til 5000 km.

% Biler med dæktrykskontrol: Alle monterede
hjul skal være forsynet med fungerende
sensorer.

Vær også altid opmærksom på følgende uddy‐
bende emne:

R Oplysninger om dæktryk (/ side 314)

Reservehjul

Oplysninger om reservehjulet

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
forkerte fælg- og dækdimensioner

Fælg‑ og dækdimensioner kan på samme
måde som reservehjulets dæktype og dækty‐
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pen på det hjul, der skal udskiftes, være for‐
skellige. Køreegenskaberne kan være stærkt
nedsatte, hvis du monterer reservehjulet.

Følg nedenstående punkter for at mindske
risikosituationer:
# Tilpas køremåden, og kør forsigtigt.
# Montér aldrig mere end ét reservehjul,

som er forskelligt fra det udskiftede
hjul.

# Et reservehjul, som er forskelligt fra det
udskiftede hjul, må kun anvendes i kort
tid.

# Slå ikke ESP® fra.
# Få reservehjulet med den afvigende

størrelse udskiftet på det nærmeste
autoriserede værksted. Vær altid
opmærksom på de korrekte hjul‑ og
dækdimensioner samt dæktypen.

Ved brug af reservehjul med en afvigende stør‐
relse, må den maksimale hastighed på 80 km/h
ikke overskrides.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
skader på reservehjulet i forbindelse med
super-singledæk

Biler med Super-Single-dæk
Dækket på reservehjulet belastes mere end
normalt, når det monteres på bagakslen. Hvis
du overskrider den maksimale hastighed eller
den maksimale kørselsstrækning eller monte‐
rer reservehjulet igen, kan dækket tage
skade. Dækskader kan være skjulte, så de
ikke umiddelbart kan ses.

Et beskadiget dæk kan forårsage faldende
dæktryk. Derved kan du miste herredømmet
over bilen.
# Du må kun bruge reservehjulet, hvis det

endnu ikke har været monteret på bag‐
akslen med det nuværende dæk.

# Hvis reservehjulet har været monteret
på bagakslen, skal du få dækket på
reservehjulet udskiftet efter fornyet
hjulskift uafhængigt af kørselsstræknin‐
gen.

# Af sikkerhedsmæssige grunde skal du
ved dækskift være opmærksom på kun
at anvende den type dækventil, der er
godkendt til dæktypen.

* BEMÆRK Skader på differentialet

Biler med ekstra bredt dæk: Hvis du monte‐
rer reservehjulet på bagakslen, kan differen‐
tialet blive beskadiget på grund af de forskel‐
lige hjulomdrejningstal.
# Hvis reservehjulet monteres på bagaks‐

len, skal du overholde den maksimale
hastighed på 55 km/h og den maksi‐
male kørselsstrækning på 100 km.

% Det er muligt udelukkende at anvende reser‐
vehjulet på forakslen af en bil med ekstra
bredt dæk uden begrænsninger.

Kontrollér regelmæssigt, om reservehjulet er
monteret korrekt og har det korrekte dæktryk
(/ side 314).

Før påbegyndelse af en længere køretur og med
regelmæssige intervaller skal du altid kontrollere
følgende:

R Reservehjulets dæktryk (tilpas om nødvendigt
dæktrykket)
R Reservehjulsholderens fastgørelse

Udskift dækkene uanset nedslidningen senest
efter seks år. Dette gælder også for reservehjulet.

% Hvis du har monteret et reservehjul, fungerer
dæktrykskontrollen ikke for dette hjul. Reser‐
vehjulet er ikke udstyret med en sensor til
dæktrykskontrollen.
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Af- og påmontering af reservehjul

Biler med forhjulstræk: Afmontering af reser‐
vehjul

# Åbn bagdørene.

# Tag skralderingnøglen 4 og det ekstra værk‐
tøj 3 til reservehjulsløfteren frem fra bilens
værktøj.

# Skub det ekstra værktøj 3 igennem åbnin‐
gen 1 og ind i trissens føring.

# Sæt skralderingnøglen 4 på det ekstra
værktøj 3 til reservehjulsløfteren på en
sådan måde, så teksten „AB“ er synlig.

# Drej skralderingnøglen 4 i pilens retning 2
indtil du mærker modstand, eller indtil tris‐
sens glidekobling herefter overdrejes.

# Hægt hjulnøglen 8 i udtrækshjælpens strop
7 på reservehjulet, og træk reservehjulet
frem fra bilens underside.

# Tryk fjederen 6 på hjulholderen sammen, og
løsn hjulholderen fra reservehjulet.

# Tag reservehjulets udtrækshjælp 7 af, og
opbevar den et sikkert sted.

Kontrollér reservehjulets position og om det er
fastspændt korrekt

R efter hvert hjulskift
R ved hvert vedligeholdelsesinterval
R mindst én gang om året

Biler med forhjulstræk: Montering af reserve‐
hjul

% Letmetalfælge kan ikke transporteres under
bilen. Transportér i så fald letmetalfælgen i
lastrummet.

# Tag skralderingnøglen 4 og det ekstra værk‐
tøj 3 til reservehjulsløfteren frem fra bilens
værktøj.

# Skub det ekstra værktøj 3 igennem åbnin‐
gen 1 og ind i trissens føring.

# Fastgør udtrækshjælpen 7 på hjulet.
# Læg hjulet på jorden med fælgskålen opad.
# Anbring hjulet således, at udtrækshjælpens

strop 7 vender bagud.
# Før hjulholderen, der skal være vinklet i for‐

hold til stålwiren, ind i fælgskålen.
# Skub hjulet en smule ind under bilen.
# Sæt skralderingnøglen 4 på det ekstra

værktøj 3 til reservehjulsløfteren på en
sådan måde, så teksten „AUF“ er synlig.

# Drej skralderingnøglen 4 i pilens retning 5
indtil du mærker modstand, eller indtil tris‐
sens glidekobling herefter overdrejes.
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# Træk hjulnøglen 4 og det ekstra værktøj 3
til reservehjulsløfteren ud af åbningen til tris‐
sen, og læg den tilbage til bilens værktøj.

# Luk bagdørene.

Biler med baghjulstræk: Afmontering af reser‐
vehjul (kassevogn/kombi)

Afdækninger på bolte til låsekroge (eksempel
kassevogn)

# Åbn bagdørene.
# Sæt en skruetrækker ind i udsparingerne 2,

og vip afdækningerne 1 af.
# Drej de nu synlige bolte ca. 20 omgange mod

venstre ved hjælp af hjulnøglen fra bilens
værktøj.

# Løft reservehjulsholderen 4 lidt, og hægt
den venstre låsekrog 3 af.

# Saml pumpearmen til donkraften, og skub
den ind i hylsteret 5 i højre side på reserve‐
hjulsholderen 4.

# Løft reservehjulsholderen 4 med pumpear‐
men, og hægt den højre låsekrog 3 af.

# Sænk langsomt reservehjulsholderen 4 ned
på jorden.

# Løft reservehjulsholderen4 lidt, og træk
pumpearmen ud af hylsteret

# Vip reservehjulet over den bagest ende på
reservehjulsholderen 4 med pumpearmen.

# Tag forsigtigt reservehjulet af reservehjulshol‐
deren 4. Reservehjulet er tungt. Når du
tager reservehjulet ud, ændres tyngdepunktet
på grund af den høje vægt. Reservehjulet kan
glide ned eller vælte.

Biler med baghjulstræk: Montering af reser‐
vehjul (kassevogn/kombi)
# Sæt forsigtigt reservehjulet på reservehjuls‐

holderen 4. Reservehjulet er tungt. Når du
sætter reservehjulet på reservehjulsholderen
4, ændres tyngdepunktet på grund af den
høje vægt. Reservehjulet kan glide ned eller
vælte.

# Skub pumpearmen til donkraften ind i hylste‐
ret 5 på reservehjulsholderen 4.

# Løft op i reservehjulsholderen 4 med pum‐
pearmen, og hægt den højre låsekrog 3 på.

# Løft reservehjulsholderen 4 lidt, og hægt
den venstre låsekrog 3 på.

# Tag pumpearmen ud af hylsteret 5.
# Fatspænd boltene til låsekrogene 3 mod

højre med hjulnøglen.
# Sæt afdækningerne 1 på, og lad dem gå i

indgreb.
# Luk bagdørene.
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Biler med baghjulstræk: Afmontering af reser‐
vehjul (bil med sænket chassis)

Afdækninger på bolte til låsekroge (eksempel
kassevogn)

# Åbn bagdørene.

# Sæt en skruetrækker ind i udsparingerne 2,
og vip afdækningerne 1 af.

# Drej de nu synlige bolte ca. 20 omgange mod
venstre ved hjælp af hjulnøglen fra bilens
værktøj.

# Løft reservehjulsholderen 4 lidt, og hægt
den venstre låsekrog 3 af.

# Saml pumpearmen til donkraften, og skub
den ind i hylsteret5 i højre side på reserve‐
hjulsholderen 4.

# Løft reservehjulsholderen med pumpearmen,
og hægt den højre låsekrog 3 af.

# Placér stroppen 7 på udtrækshjælpen 6 på
en sådan måde på reservehjulet, at du senere
kan hægte hjulnøglen 8 på.

# Forbered donkraften.
# Placér donkraften under det pågældende don‐

kraftfastgørelsespunkt.
# Bevæg pumpearmen op og ned, indtil dækket

er maksimalt 3 cm fra jorden.
# Hægt hjulnøglen 8 på udtrækshjælpens 6

strop 7 på reservehjulet.
# Tag forsigtigt reservehjulet af reservehjulshol‐

deren 4. Reservehjulet er tungt. Når du
tager reservehjulet ud, ændres tyngdepunktet
på grund af den høje vægt. Reservehjulet kan
glide ned eller vælte.

# Tag reservehjulets udtrækshjælp af, og opbe‐
var den et sikkert sted. Nu kan du montere
reservehjulet på din bil.

# Sænk bilen.

Biler med baghjulstræk: Montering af reser‐
vehjul (bil med sænket chassis)

% I tilfælde af en punktering må du kun opbe‐
vare et defekt hjul i kabinen. Et intakt hjul
kan kun placeres i reservehjulsholderen, når
bilen ikke er læsset. En læsset bil skal først
hæves.

# Sæt forsigtigt reservehjulet på reservehjuls‐
holderen 4. Reservehjulet er tungt. Når du
sætter reservehjulet på reservehjulsholderen
4, ændres tyngdepunktet på grund af den
høje vægt. Reservehjulet kan glide ned eller
vælte.

# Skub pumpearmen til donkraften ind i hylste‐
ret 5 på reservehjulsholderen 4.

# Løft op i reservehjulsholderen 4 med pum‐
pearmen, og hægt den højre låsekrog 3 på.
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# Løft reservehjulsholderen 4 lidt, og hægt
den venstre låsekrog 3 på.

# Tag pumpearmen ud af hylsteret 5.
# Fatspænd boltene til låsekrogene 3 mod

højre med hjulnøglen.
# Sæt afdækningerne 1 på, og lad dem gå i

indgreb.
# Luk bagdørene.

Afmontering af reservehjul i lastrummet

# Løsn spændeselen 1, åbn skralden for at
gøre dette.

# Tag forsigtigt reservehjulet af holderen 2.

Montering af reservehjul i lastrummet
# Sæt reservehjulet ind i holderen 2, og tryk

den fast på væggen.
# Fastspænd spændeselen 1 med skralden.

Biler med baghjulstræk: Afmontering af reser‐
vehjul (chassis)

# Løsn vingemøtrikkerne 3 med hånden, og
skru dem af.

# Løsn møtrikkerne 2 indtil gevindenden.
# Løft reservehjulsholderen 4 lidt, og hægt

den venstre låsekrog 1 af.
# Saml pumpearmen til donkraften, og skub

den ind i hylsteret i højre side på reserve‐
hjulsholderen 4.

# Løft reservehjulsholderen 4 med pumpear‐
men, og hægt den højre låsekrog 1 af.

# Sænk langsomt reservehjulsholderen 4 ned
på jorden.

# Løft reservehjulsholderen4 lidt, og træk
pumpearmen ud af hylsteret

# Vip reservehjulet over den bagest ende på
reservehjulsholderen med pumpearmen.

# Tag forsigtigt reservehjulet af reservehjulshol‐
deren. Reservehjulet er tungt. Når du tager
reservehjulet ud, ændres tyngdepunktet på
grund af den høje vægt. Reservehjulet kan
glide ned eller vælte.

Biler med baghjulstræk: Montering af reser‐
vehjul (chassis)
# Sæt forsigtigt reservehjulet på reservehjuls‐

holderen 4. Reservehjulet er tungt. Når du
sætter reservehjulet på reservehjulsholderen,
ændres tyngdepunktet på grund af den høje
vægt. Reservehjulet kan glide ned eller vælte.

# Skub pumpearmen til donkraften ind i hylste‐
ret på reservehjulsholderen 4.

# Løft op i reservehjulsholderen 4 med pum‐
pearmen, og hægt den højre låsekrog 1 på.

# Løft reservehjulsholderen lidt, og hægt den
venstre låsekrog 1 på.

# Tag pumpearmen ud af hylsteret.
# Spænd møtrikkerne 2 fast.
# Sæt vingemøtrikkerne 3 på, og spænd dem

fast.

346 Hjul og dæk



Informationer vedrørende tekniske data

De tekniske data er udregnet iht. EU-direktiver.
De nævnte data gælder kun for køretøjer med
standardudstyr. Du kan få yderligere informa‐
tioner på et autoriseret værksted.

Kun for bestemte lande: Du kan finde køretøjs‐
specifikke køretøjsdata i COC-papirerne (CERTIFI‐
CATE OF CONFORMITY). Papirerne modtager du
ved udleveringen af køretøjet.

Køretøjselektronik

Oplysninger vedrørende arbejder på motor‐
ens elektronik

* Oplysning For tidligt slid som følge af
forkert service

Ved ukorrekt service kan bilens dele blive
slidt hurtigere, og bilens typegodkendelse kan
bortfalde.
# Få altid motorens elektronik og de tilhø‐

rende komponenter serviceret på et
autoriseret værksted.

Radiokommunikationsudstyr

Oplysninger om montering af radiokommuni‐
kationsudstyr

& ADVARSEL Fare for ulykke ved ikke fag‐
ligt korrekt udført arbejde på radiokom‐
munikationsudstyr

Hvis radiokommunikationsudstyr manipuleres
eller ikke eftermonteres fagligt korrekt, kan
deres elektromagnetiske stråling forstyrre bil‐
ens elektronik.

Derved kan de udgøre en fare for bilens
driftssikkerhed.
# Få altid arbejde på elektrisk og elektro‐

nisk udstyr udført på et autoriseret
værksted.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af
forkert brug af radiokommunikationsud‐
styr

Hvis radiokommunikationsudstyr ikke benyt‐
tes korrekt i bilen, kan deres elektromagneti‐
ske stråling forstyrre bilens elektronik, fx hvis

R radiokommunikationsudstyret ikke er til‐
sluttet en udvendig antenne
R den udvendige antenne er monteret for‐

kert eller ikke er refleksionssvag

Derved kan de udgøre en fare for bilens
driftssikkerhed.
# Få den refleksionssvage udvendige

antenne monteret på et autoriseret
værksted.

# Tilslut altid radiokommunikationsudstyr
til den refleksionssvage udvendige
antenne, når det skal bruges i bilen.

* BEMÆRK Bortfald af typegodkendelsen
ved manglende overholdelse af installati‐
ons- og anvendelsesbetingelser

Hvis installations- og anvendelsesforudsæt‐
ningerne for radiokommunikationsudstyr ikke
overholdes, kan typegodkendelsen bortfalde.
# Benyt kun godkendte frekvensbånd.
# Overhold de maksimalt tilladte udgangs‐

effekter i disse frekvensbånd.
# Benyt kun godkendte antennepositioner.

Anvend den tekniske retningslinje ISO/TS 21609
(Road Vehicles - EMC guidelines for installation of
aftermarket radio frequency transmitting equip‐
ment) i forbindelse med en efterfølgende monte‐
ring af radiokommunikationsudstyr. Lovbestem‐
melser for monteringsdele skal overholdes.

Hvis dit køretøj har formonteret radiokommunika‐
tionsudstyr, skal de fra formonteringens side der‐
til beregnede strømforsynings- og antennetilslut‐
ninger anvendes. Overhold tillægget til instruk‐
tionsbogen fra producenten ved monteringen.

Informationer om radiokommunikationsud‐
styrs sendeeffekt
De maksimale sendeeffekter (PEAK) ved foden af
antennen må ikke overskride værdierne i den føl‐
gende tabel:

Frekvensbånd og maksimal sendeeffekt

Frekvensbånd Maksimal sendeef‐
fekt

Kortbølge

3 — 54 MHz

100 W

4 — m — bånd

74 — 88 MHz

30 W
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Frekvensbånd Maksimal sendeef‐
fekt

2 — m — bånd

144 — 174 MHz

50 W

Trunkeret radiokom‐
munikation/Tetra

380 — 460 MHz

10 W

70 — cm — bånd

420 — 450 MHz

35 W

Mobilradio
(2G/3G/4G)

10 W

I køretøjet kan følgende anvendes uden ind‐
skrænkninger::

R Radiokommunikationsudstyr med maksimal
sendeeffekt på op til 100 mW
R Radiokommunikationsudstyr med sendefre‐

kvenser inden for frekvensbåndet 380 -
410 MHz og en maksimal sendeeffekt på op
til 2 W (trunkeret radiokommunikation/Tetra)
R Mobiltelefoner (2G/3G/4G)

Der er ingen indskrænkninger for følgende fre‐
kvensbånd, hvad angår antennepositionerne på
ydersiden af køretøjet:

R Trunkeret radiokommunikation/Tetra
R 70 — cm — bånd
R 2G/3G/4G

Køretøjets typeskilt, køretøjets id-nummer
(FIN) og motornummer

Køretøjets typeskilt

Afhængig af køretøjstype sidder køretøjets type‐
skilt på førersædets sædekasse eller på B-stol‐
pen.

% Dataene er køretøjsspecifikke og kan afvige
fra de afbildede data. Angivelserne på dit
køretøjs typeskilt skal altid overholdes.

Bilens typeskilt (eksempel - Golfstaterne)
1 Køretøjsproducent
2 FIN (køretøjs-id-nummer)
3 Tilladt samlet vægt
4 Tilladt forakseltryk (kg)
5 Tilladt bagakseltryk (kg)
6 Motortype
7 Produktionsdato

Bilens typeskilt (eksempel - Rusland)
1 Køretøjsproducent
2 Godkendelsesnummer
3 FIN (køretøjs-id-nummer)
4 Tilladt totalvægt (kg)
5 Tilladt totalvægt for bil og anhænger (kg)

(gælder kun bestemte lande)
6 Tilladt forakseltryk (kg)
7 Tilladt bagakseltryk (kg)
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Køretøjets typeskilt (eksempel - alle andre
lande)

1 Køretøjsproducent
2 EF-typegodkendelsesnummer (kun i

bestemte lande)
3 FIN (køretøjs-id-nummer)
4 Tilladt totalvægt (kg)
5 Tilladt totalvægt for bil og anhænger (kg)

(gælder kun bestemte lande)
6 Tilladt forakseltryk (kg)
7 Tilladt bagakseltryk (kg)

Køretøjets typeskilt kan også indeholde følgende
angivelser:

R Nyttelast
R Egenvægt
R Antal passagersæder

FIN er indpræget under forruden

Det indprægede 1 FIN befinder sig under motor‐
hjelmen.

Køretøjs-id-nummer under forruden

Desuden er FIN placeret som skilt forneden på
forruden 2.

Kun i bestemte lande findes køretøjets id-num‐
mer under forruden.

Motornummer
Motornummeret er præget på motorblokken. Du
kan få nærmere informationer på et autoriseret
værksted.

Drivmidler og påfyldningsmængder

Oplysninger om drivmidler

& ADVARSEL Fare for personskade som
følge af sundhedsskadelige drivmidler

Drivmidler kan være giftige og sundhedsska‐
delige.
# Vær opmærksom på påskrifterne på ori‐

ginalbeholderne ved anvendelse, opbe‐
varing og bortskaffelse af drivmidler.

# Opbevar altid drivmidler i lukkede origi‐
nalbeholdere.

# Opbevar drivmidler utilgængeligt for
børn.

+ MILJØOPLYSNING Miljøforurening som
følge af ikke-miljøvenlig bortskaffelse af
drivmidler

Drivmidler omfatter:

R Brændstoffer
R Tilsætningsstoffer til udstødningsefterbe‐

handling, fx AdBlue®

R Smøremidler

Ved forkert bortskaffelse af drivmidler kan
der opstå væsentlige skader på miljøet.
# Bortskaf drivmidler miljømæssigt kor‐

rekt.
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Drivmidler omfatter:

R Brændstoffer
R Tilsætningsstoffer til udstødningsefterbe‐

handling, fx AdBlue®

R Smøremidler
R Kølervæske
R Bremsevæske
R Sprinklervæske
R Kølemiddel til klimatiseringssystemet

Anvend kun produkter, som Mercedes-Benz har
godkendt. Skader, som opstår på køretøjet som
følge af anvendelsen af ikke-godkendte produkter,
dækkes ikke af Mercedes-Benz garanti og kul‐
ance.

Du kan genkende drivmidler, som er godkendt af
Mercedes-Benz, ved følgende påskrift på behol‐
derne:
R MB-Freigabe (fx MB-Freigabe 229.51)
R MB-Approval (fx MB-Approval 229.51)

Yderligere informationer om godkendte drivmid‐
ler:

R I Mercedes-Benz' forskrifter om drivmidler på
http://bevo.mercedes-benz.com (med angi‐
velse af specifikationsbetegnelse)
R på et autoriseret værksted

& ADVARSEL Brand‑ og eksplosionsfare på
grund af brændstof

Brændstoffer er letantændelige.
# Undgå ild, åben ild, rygning og gnistdan‐

nelse.
# Slå tændingen fra, og sluk parkerings‐

varmen, hvis den forefindes, før og
under tankning.

& ADVARSEL Fare for personskade som
følge af brændstoffer

Brændstoffer er giftige og sundhedsskadelige.
# Undgå altid, at brændstof kommer i

berøring med hud, øjne, tøj eller indta‐
ges.

# Undgå af indånde brændstofdampe.
# Opbevar brændstoffer utilgængeligt for

børn.
# Hold døre og vinduer lukket under tank‐

ning.

Hvis du eller andre personer har været i kon‐
takt med brændstoffer, skal du være
opmærksom på følgende:
# Brændstof på huden vaskes straks af

med vand og sæbe.
# Hvis der er kommet brændstof i øjne,

skylles omgående grundigt med rent
vand. Søg omgående lægehjælp.

# Søg omgående lægehjælp, hvis brænd‐
stof er blevet indtaget. Udløs ikke
opkastning.

# Skift straks tøj, der er kommet brænd‐
stof på.

Brændstof

Oplysninger om brændstofkvalitet for køre‐
tøjer med dieselmotor

Generelle oplysninger
Vær opmærksom på oplysningerne om drivmidler
(/ side 349).

& ADVARSEL Brandfare som følge af
brændstofblanding

Hvis du blander dieselbrændstof med benzin,
er brændstofblandingens flammepunkt lavere
end for rent dieselbrændstof.

Når motoren kører, kan komponenter i
udstødningssystemet blive overophedet, uden
at det bemærkes.
# Tank aldrig benzin, hvis du har en diesel‐

motor.
# Bland aldrig benzin i dieselbrændstoffet.

* BEMÆRK Skader forårsaget af forkert
brændstof

Selv små mængder af det forkerte brændstof
kan medføre skader på brændstofsystem,
motor og udstødningsrensningssystem.
# Tank udelukkende svovlfri dieselbrænd‐

stof, der lever op til den europæiske
standard EN eller tilsvarende. Tank kun
dieselbrændstof med lavt svovlindhold
og under 50 ppm i lande uden svovlfrit
dieselbrændstof.

Tank under ingen omstændigheder følgende:

R Benzin
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R Skibsdiesel
R Fyringsolie
R Ren biodiesel eller planteolie
R Petroleum eller kerosin

Hvis du har tanket det forkerte brændstof ved
en fejl:
# Slå ikke tændingen til.
# Kontakt et autoriseret værksted.

Der gælder følgende tolerancemærker for brænd‐
stof for dit køretøj:

1 For dieselbrændstof med maks. 7 vol. % bio‐
diesel (fedtsyremetylester)

I henhold til den europæiske standard EN 16942
finder du tolerancemærkerne for brændstof føl‐
gende steder:

R På mærkaten i tankklappen på dit køretøj
R I hele Europa på brændstofstandere eller

tankpistoler, som er egnet til dit køretøj

XTL-tolerante køretøjer
Som et alternativ kan du også tanke paraffineret
dieselbrændstof (fx HVO=hydreret planteolie,
GTL=Gas-To-Liquid), der opfylder den europæiske
standard EN 15940. Paraffinerede dieselbrænd‐
stoffer bliver betegnet med fællesbetegnelsen
XTL.

I henhold til den europæiske standard EN 16942
gælder for dit XTL-tolerante køretøj følgende tole‐
rancemærker for brændstof:

1 For dieselbrændstof med maks. 7 vol. % bio‐
diesel (fedtsyremetylester)

2 For paraffineret dieselbrændstof

% Tank kun paraffinerede dieselbrændstof‐
fer i henhold til standard EN 15940, når 
det tilsvarende tolerancemærke er at 
finde i din tankklap.

Oplysninger vedrørende lave udetemperatu‐
rer
Fyld helst kun vinterdiesel på køretøjet, når vin‐
tersæsonen starter.

Før du skifter til vinterdiesel, skal brændstoftan‐
ken så vidt muligt være tom. Hold brændstofni‐
veauet lavt ved den første optankning med vinter‐
diesel, fx reserve. Ved næste optankning kan
brændstoftanken igen fyldes normalt.

Yderligere oplysninger om brændstof kan du
finde:

R på en tankstation
R på et autoriseret værksted

Tankindhold og tankreserve
Brændstoftankens samlede indhold varierer alt
efter model.

Tankindhold og tankreserve

Dieselmotor Samlet indhold

OM651 ca. 50 l

OM651 ca. 65 l
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Dieselmotor Samlet indhold

OM651/OM642 ca. 71 l

OM651 ca. 92 l

OM651/OM642 ca. 93 l

Dieselmotor Deraf reserve

Modeller med ca. 50 l
samlet indhold

ca. 12 l

Modeller med ca. 65 l
samlet indhold

ca. 12 l

Modeller med ca. 71 l
samlet indhold

ca. 12 l

Modeller med ca. 92 l
samlet indhold

ca. 12 l

Modeller med ca. 93 l
samlet indhold

ca. 12 l

AdBlue®

Oplysninger om AdBlue®

Vær opmærksom på oplysningerne om drivmidler
(/ side 349).

AdBlue® er en vandopløselig væske til udstød‐
ningsefterbehandling af dieselmotorer.

* BEMÆRK Beskadigelse som følge af
additiver i AdBlue® eller som følge af for‐
tynding af AdBlue®

AdBlue® udstødningsefterbehandlingen kan
blive ødelagt som følge af:

R additiver i AdBlue®

R fortynding af AdBlue®

# Anvend kun AdBlue® i henhold til ISO
22241.

# Tilføj ingen additiver.
# Fortynd ikke AdBlue®.

* BEMÆRK Beskadigelser og fejl som følge
af urenheder i AdBlue®

Urenheder i AdBlue® fører til følgende:

R forhøjede emissionsværdier
R katalysatorskader

R motorskader
R funktionsfejl på AdBlue® udstødningsef‐

terbehandling

# Undgåelse af urenheder i AdBlue®.

+ MILJØOPLYSNING Tilsmudsning med
AdBlue®

Rester af AdBlue® krystalliserer efter noget
tid og tilsmudser de flader, som den er kom‐
met i berøring med.
# Skyl straks overflader, som ved optank‐

ningen kommer i berøring med AdBlue®,
med vand, eller fjern den spildte
AdBlue® med en fugtig klud og koldt
vand.

Hvis den spildte AdBlue® allerede er krystalli‐
seret, anvendes en svamp og koldt vand til
rengøringen.

Der kan slippe små mængder ammoniakdampe
ud, når AdBlue® beholderen åbnes. Udslupne
ammoniakdampe må ikke indåndes. Påfyld kun
AdBlue® beholderen i områder med god udluft‐
ning.

AdBlue® forbrug og påfyldningsmængde

Forbrug AdBlue®

AdBlue® forbruget er som brændstofforbruget
stærkt afhængigt af kørestilen og driftsforhol‐
dene. AdBlue® forbruget ligger normalt mellem 0
og 10 procent af brændstofforbruget. AdBlue®

skal påfyldes i henhold til instruktionsbogen ved
behov, når påfyldningsmeddelelsen vises i kom‐
biinstrumentet. Dette kan også være nødvendigt
mellem de planmæssige vedligeholdelser.

Kontrollér AdBlue® niveauet, hvis du skal køre
uden for Europa. AdBlue® påfyldningen kan fore‐
tages ved alle AdBlue® standere på tankstationer
eller med påfyldningsdunke, som kan købes.

Samlet indhold i AdBlue® beholder

Køretøj Samlet indhold

Alle modeller 22 l

Udstødningsefterbehandling
For at sikre at udstødningsefterbehandlingen fun‐
gerer korrekt, skal du anvende køretøjet med
AdBlue®.
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Hvis du anvender køretøjet uden AdBlue® eller
med emissionsrelevante fejlfunktioner, bortfalder
godkendelsen til kørsel på offentlig vej. Den rets‐
lige konsekvens er, at du ikke længere må
anvende dit køretøj på offentlige veje.

Det kan være ulovligt og i mange lande strafbart
at bruge et køretøj, som ingen AdBlue® anvender
eller anvender en, der ikke er i overensstemmelse
med denne instruktionsbog.

Til overholdelse af emissionsbestemmelserne
overvåger motorstyringen udstødningsefterbe‐
handlingens komponenter. Hvis du forsøger at
anvende køretøjet uden AdBlue®, med fortyndet
AdBlue® eller et andet reduktionsmiddel, bliver
det registreret af motorstyringen. Også andre
emissionsrelevante fejl som fx fejl i doseringen
eller sensorfejl bliver registreret og protokolleret.

Efter forudgående advarselsmeddelelser forhin‐
drer motorstyringen efterfølgende, at motoren
startes igen.

Påfyld derfor AdBlue® beholderen regelmæssigt
under driften af køretøjet eller senest efter den
første advarselsmeddelelse i kombiinstrumentet.

Motorolie

Oplysninger om motorolie
Vær opmærksom på oplysningerne om drivmidler
(/ side 349).

* Oplysning Motorskader som følge af
anvendelse af forkerte oliefiltre, forkert
olie eller additiver

# Anvend aldrig motorolie eller oliefiltre
med andre specifikationer end dem, der
er nødvendige for de foreskrevne ser‐
viceintervaller.

# Motorolie eller oliefilter må ikke ændres
for at opnå længere udskiftningsinter‐
valler end de foreskrevne.

# Anvend ikke additiver.

# Få motorolien skiftet i overensstem‐
melse med de planlagte intervaller.

Mercedes-Benz anbefaler, at olieskiftet foretages
af et autoriseret værksted.

i Mercedes-Benz motorer må der kun anvendes
motorolier, som Mercedes-Benz har godkendt.

Yderligere informationer om motorolie og oliefil‐
tre:

R i Mercedes-Benz' drivmiddelbestemmelser på
http://bevo.mercedes-benz.com (med angi‐
velse af specifikationsbetegnelse)
R på et autoriseret værksted

Kvalitet og påfyldningsmængde motorolie

% Beholderne til de forskellige motorolier er eti‐
ketteret med ACEA-(Association des Con‐
structeurs Européens d’Automobiles) og/
eller API-(American Petroleum Institute)klas‐
sifikationer. Anvend kun godkendte motor‐
olier, der er i overensstemmelse med de
nedenfor angivne Mercedes-Benz' drivmiddel‐
bestemmelser og de foreskrevne ACEA- og/
eller API-klassifikationer. Motorolier på et
andet kvalitetstrin er ikke tilladte og kan føre
til bortfald af New Vehicle Limited Warranty.
Anvendelsen af andre motorolier, der ikke er
godkendt til dieselmotorer, kan føre til beska‐
digelse af dieselpartikelfiltret (DPF).

MB-Freigabe eller MB-Approval

Dieselmotorer MB-Freigabe eller
MB-Approval

OM642/OM651 228.51, 229.31,
229.51, 229.52

Hvis anførte motorolier i tabellen ikke er til rådig‐
hed, må der én gang påfyldes maks. 1,0 l af føl‐
gende motorolier:

R MB-Freigabe eller MB-Approval 228.5, 229.3
eller 229.5

Du kan anvende multigrade-motorolier fra den
pågældende SAE-klasse (viskositet) hele året
under hensyntagen til udetemperaturerne.
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Motoroliens viskositet

* BEMÆRK Motorskader som følge af for‐
kert SAE-klasse (viskositet) for motor‐
olien

Hvis SAE-klassen (viskositet) for den påfyldte
motorolie ikke er egnet til vedvarende lave
udetemperaturer, kan dette føre til motorska‐
der.

Temperaturangivelserne for SAE-klassen gæl‐
der altid for nye olier. Under kørslen ældes
motorolie som følge af sod- og brændstofre‐
ster. Derigennem forværres motoroliens egen‐
skaber særligt ved lave udetemperaturer
betragteligt.
# Anvend ved lave udetemperaturer

motorolier i den tilsvarende SAE-klasse.
# Anvend helårsolie.

Temperaturangivelserne for SAE-klassen gælder
altid for nye olier. Motoroliens temperaturegen‐
skaber kan navnlig ved lave udetemperaturer for‐
ringes betydeligt som følge af ældning under
kørslen.

Mercedes-Benz anbefaler dig derfor at skifte
motorolien, før den kolde årstid begynder.
Anvend dertil kun en godkendt motorolie i den
foreskrevne SAE-klasse.

Viskositeten kendetegner en væskes flydeegen‐
skab. I forbindelse med motorolie er en høj visko‐
sitet ensbetydende med tykflydenhed og en lav
viskositet ensbetydende med tyndflydenhed.
Vælg alt afhængig af de pågældende udetempe‐
raturer motorolien, der er i overensstemmelse
med SAE-klassen (viskositet). Tabellen viser dig
de SAE-klasser, der skal anvendes. Motoroliers
lavtemperaturegenskaber kan forværres betyde‐
ligt som følge af fx ældning og indtrængen af sod
og brændstof under kørslen. Der anbefales derfor
på det kraftigste regelmæssigt at skifte olie med
en godkendt motorolie i den egnede SAE-klasse.

Additiver

* BEMÆRK Motorskader som følge af
anvendelse af additiver i motorolien

Anvendelsen af ekstra additiver i motorolien
kan beskadige motoren.
# Anvend ikke ekstra additiver i motor‐

olien.

Blanding af motorolie
Ved blanding af olie mindskes fordelene ved
motorolier af høj kvalitet.

Til påfyldning anbefaler vi, at der kun anvendes
motorolier på samme kvalitetstrin og i samme
SAE-klasse som ved sidste olieskift. Hvis den
motorolie, som allerede er blevet fyldt på, undta‐
gelsesvist ikke er til rådighed, skal du fylde en
anden godkendt mineralsk eller syntetisk motor‐
olie på.

Få derefter snarest muligt foretaget et olieskift.

Motorolier adskiller sig fra hinanden på følgende
punkter

R Motoroliemærke
R Kvalitetstrin (MB-Freigabe eller MB-Approval)
R SAE-klasse (viskositet)

Olieskiftinterval
Køretøjets computer viser automatisk olieskift‐
stidspunktet som en hændelsesmeddelelse i dis‐
playet.

Mercedes-Benz anbefaler, at olieskiftet foretages
af et autoriseret værksted.

Påfyldningsmængder motorolie

Motor Motorolie

OM642 ca. 12,5 l

OM651 (baghjulstræk) ca. 11,5 l

OM651 (forhjulstræk) ca.8 l
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1 Adgang til olieaftapningsskrue (køretøjer
med undervognsbeklædning)

Oplysninger om olieforbrug
Alt efter kørsel forbruger køretøjet maksimalt
1,0 l motorolie på 1000 km.

I følgende tilfælde kan olieforbruget også ligger
derover:

R Køretøjet er nyt.
R Du bruger overvejende køretøjet under

besværede kørselsbetingelser.
R Du kører ofte med højt omdrejningstal.

Regelmæssig vedligeholdelse er en af forudsæt‐
ningerne for et fordelagtigt brændstofforbrug. Du
kan først vurdere olieforbruget efter en længere
kørselsstrækning. Kontrollér oliestanden i
motoren regelmæssigt, fx ugentligt eller hver
gang, du tanker.

Oplysninger om bremsevæske

Vær opmærksom på oplysningerne om drivmidler
(/ side 349).

& ADVARSEL Risiko for ulykke som følge af
luftbobler i bremsesystemet

Bremsevæsken optager til stadighed fugt fra
atmosfæren. Derved sænkes bremsevæskens
kogepunkt. Hvis kogepunktet er for lavt, kan
der ved høj belastning af bremserne dannes
luftbobler i bremsesystemet.

Dette forringer bremsevirkningen.
# Få bremsevæsken skiftet med de plan‐

lagte intervaller.

* BEMÆRK Beskadigelse af lak, kunststof
eller gummi på grund af bremsevæske

Når bremsevæske kommer i kontakt med lak,
kunststof eller gummi, er der fare for materi‐
elle skader.

# Hvis lak, kunststof eller gummi er kom‐
met i kontakt med bremsevæske, skyl‐
les straks med vand.

Bemærk oplysningerne om pleje af lak og matlak
(/ side 287).

Få bremsevæsken udskiftet regelmæssigt på et
autoriseret værksted.

Anvend kun bremsevæske, som er godkendt af
Mercedes-Benz ifølge MB-Freigabe eller MB-
Approval 331.0.

Yderligere oplysninger om bremsevæske:

R I Mercedes-Benz' drivmiddelbestemmelser på
http://bevo.mercedes-benz.com
R På et autoriseret værksted

Kølervæske

Oplysninger om kølervæske
Vær opmærksom på oplysningerne om drivmidler
(/ side 349).

& ADVARSEL Risiko for brand‑ og person‐
skade som følge af frostvæske

Hvis der kommer frostvæske på varme kom‐
ponenter i motorrummet, kan væsken antæn‐
des.
# Lad motoren køle af, før der påfyldes

frostvæske.
# Sørg for, at der ikke spildes frostvæske

ved siden af påfyldningsåbningen.
# Før bilen startes, skal de komponenter,

som der er kommet frostvæske på, ren‐
gøres grundigt.

* BEMÆRK Beskadigelser som følge af for‐
kert kølervæske

# Fyld kun færdigblandet kølervæske på
med den ønskede frostbeskyttelse.

Oplysninger om kølervæske kan du finde her:

R i Mercedes-Benz drivmiddelbestemmelse
310.1
- under http://bevo.mercedes-benz.com
- i Mercedes-Benz appen BeVo
R på et autoriseret værksted
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* BEMÆRK Overophedning ved høje ude‐
temperaturer

Hvis der anvendes en uegnet kølervæske, er
motorens kølesystem ved høje udetemperatu‐
rer ikke tilstrækkeligt beskyttet mod overop‐
hedning og korrosion.
# Brug altid en kølervæske, der er god‐

kendt af Mercedes-Benz.
# Følg oplysningerne i Mercedes-Benz

drivmiddelbestemmelse 310.1.

* BEMÆRK Lakskader pga. kølervæske

# Spild ikke kølervæske på lakerede over‐
flader.

Få udskiftet kølervæsken regelmæssigt på et
autoriseret værksted.

Vær opmærksom på mængden af rustbeskyttel‐
sesmiddel/frostvæske i motorkølesystemet inden
for følgende temperaturområder:

R Mindst 50 % (frostsikring ned til ca. -37 °C)
R Højst 55 % (frostsikring ned til -45 °C)

Sprinklervæske

Henvisninger til sprinklervæske
Vær opmærksom på oplysningerne om drivmidler
(/ side 349).

& ADVARSEL Risiko for brand‑ og person‐
skade som følge af sprinklervæskekon‐
centrat

Sprinklervæskekoncentrat er letantændeligt
Hvis det kommer på varme komponenter i
motoren eller udstødningssystemet, kan det
antændes.
# Sørg for, at der ikke spildes sprinklervæ‐

skekoncentrat ved siden af påfyldnings‐
åbningen.

* BEMÆRK Beskadigelse af den udvendige
belysning som følge af uegnet sprinkler‐
væske

Uegnet sprinklervæske kan beskadige plasto‐
verfladerne på den udvendige belysning.
# Anvend kun sprinklervæske, som også

er egnet til plastoverflader, fx MB Sum‐
merFit eller MB WinterFit.

* Oplysning Tilstoppede sprinklerdyse
som følge af blanding af sprinklervæsker

# Bland ikke MB SummerFit og MB Win‐
terFit med andre sprinklervæsker.

Brug ikke destilleret eller afioniseret vand.
Niveausensoren kan ellers udløse forkert.

Oplysninger om sprinklervæske

Anbefalet sprinklervæske:

R over frysepunktet: f.eks. MB SummerFit
R under frysepunktet: f.eks. MB WinterFit

Blandingsforhold
Det korrekte blandingsforhold findes på angivel‐
serne på frostbeskyttelsesbeholderen.

Bland vaskevandet med sprinklervæske hele året.

Kølemiddel

Henvisninger til kølemiddel
Vær opmærksom på oplysningerne om drivmidler
(/ side 349).

% Din bils klimatiseringssystem kan være fyldt
med kølemidlet R‑134a. Kølemidlet R‑134a
indeholder fluoreret drivhusgas.

Hvis din bil er fyldt med kølemidlet R‑134a, gæl‐
der følgende henvisning:

* BEMÆRK Beskadigelser som følge af for‐
kert kølemiddel

Ved brug af forkert kølemiddel kan klimatise‐
ringssystemet blive beskadiget.
# Brug kun kølemidlet R‑134a eller PAG-

olie, der er godkendt til din bil af
Mercedes-Benz .

# Den godkendte PAG-olie må ikke blan‐
des med nogen PAG-olie, som ikke er
godkendt til kølemidlet R‑134a.

Servicearbejde, som f.eks. påfyldning af kølemid‐
del eller fornyelse af komponenter, må kun udfø‐
res på et autoriseret værksted. Alle gældende for‐
skrifter dertil og SAE-standard J639 skal overhol‐
des.

Sørg for, at alle arbejder på klimatiseringssyste‐
met altid udføres på et autoriseret værksted.
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Henvisningsskilt kølemiddel (eksempel)
1 Advarselssymbol
2 Påfyldningsmængde kølemiddel
3 gældende standarder
4 Delnummer PAG-olie
5 Kølemiddeltype

Advarselssymbolet 1 henviser til følgende:

R mulige farer
R udførelse af servicearbejder på et autoriseret

værksted

Køretøjsdata

Oplysninger om bilens mål

I nedenstående afsnit finder du vigtige tekniske
data om køretøjet. Yderligere køretøjsspecifikke
og udstyrsafhængige tekniske data, som f.eks.
køretøjets dimensioner og vægt, finder du i køre‐
tøjets papirer.

Du kan også finde aktuelle tekniske data på inter‐
net under http://www.mercedes-benz.com.

Anhængeranordning

Oplysninger om anhængertræk

& ADVARSEL Ulykker forårsaget af ulovlig
montering af en anhængeranordning

Hvis eftermontering af en anhængeranord‐
ning ikke er tilladt, og du monterer en anhæn‐
geranordning eller andre komponenter, svæk‐
kes rammelængdevangen, som kan gå i styk‐
ker. Hvis det sker, kan anhængeren løsrive sig
fra bilen.

Fare for ulykker!

En anhængeranordning må kun eftermonte‐
res, hvis det er tilladt.

Vær opmærksom på oplysningerne om kørsel
med anhænger (/ side 173).

Det er kun tilladt at eftermontere en tilkoblings‐
anordning, hvis en anhængerlast er anført i type‐
godkendelsesdokumentationen.

Du kan få yderligere informationer om anhænger‐
træk på et autoriseret værksted eller på internet‐
tet på adressen https://bb-portal.mercedes-
benz.com/portal/kat_iv.html?&L.

Mercedes-Benz anbefaler, at du lader et
Mercedes-Benz serviceværksted foretage den
efterfølgende montering af et anhængertræk.

Anvend udelukkende anhængertræk, som
Mercedes-Benz har afprøvet og godkendt til dit
køretøj.

Den maksimalt tilladte anhængerlast for anhæn‐
ger uden bremser er 750 kg.

Anhængerlast

Ved kørsel med anhænger øges den tilladte sam‐
lede vægt for biler indregistreret som personbiler
med 100 kg. Den maksimalt tilladte belastning af
bagakslen skal overholdes. Kørehastigheden skal
iht. direktiv 92/21/EØS begrænses til 100 km/h
eller lavere.

Værdierne for den tilladte vægt og belastning,
som ikke må overskrides, finder du også i føl‐
gende informationskilder:

R Registreringsattest
R Typeskilte til anhængertrækket, anhængeren

og køretøjet

Hvis oplysningerne afviger fra hinanden, gælder
den laveste værdi.

Maksimalt lodret koblingstryk

Det lodrette koblingstryk er maksimalt

R 100 kg ved en anhængerlast på 2000 kg
R 120 kg ved en anhængerlast på 2800 kg eller

3000 kg
R 140 kg ved en anhængerlast på 3500 kg

Fastsurringspunkt og bagagebærersystem

Informationer om fastsurringspunkter

* BEMÆRK Fare for ulykke, hvis fastsur‐
ringspunkternes maksimale belastnings‐
evne overskrides

Hvis du kombinerer forskellige fastsurrings‐
punkter til sikring af lasten, skal du altid tage
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hensyn til den maksimale belastningsevne af
det svageste fastsurringspunkt.

En fuld opbremsning forårsager f.eks. kræfter,
som kan forøge lastens vægt.
# For at fordele kraftabsorberingen skal

du altid anvende flere fastsurringspunk‐
ter. Sørg for, at belastningen er jævnt
fordelt på fastsurringspunkterne.

Du finder yderligere informationer om fastsur‐
ringspunkter og fastsurringsringe i kapitlet
"Transport" (/ side 272).

Fastsurringsringe

Maks. trækbelastning fastsurringsringe

Fastsurringsringe Tilladt nominel 
trækkraft

Kombimodel 350 daN

Kassevogn 800 daN

Lad til tilladt samlet
vægt på op til 3,5 t

400 daN

Lad til tilladt samlet
vægt på over 3,5 t

800 daN

Lastskinner

Maks. trækbelastning fastsurringspunkter i
lastrum

Fastsurringspunkt Tilladt nominel 
trækkraft

Lastskinne i lastrums‐
bunden

500 daN

nederste lastskinne
på sidevæggen

200 daN

øverste lastskinne på
sidevæggen

125 daN

De angivne værdier gælder kun for laster, som
står på lastrumsbunden, når følgende overholdes:

R Lasten er sikret ved de to fastsurringspunkter
i skinnerne.
R afstanden til den næste lastsikring ved den

samme skinne er ca. 1 m.

Oplysninger om tagbagagebærere

& ADVARSEL Fare for ulykker ved overskre‐
det maksimal tagbelastning

Hvis du belaster taget og alle udvendigt og
indvendigt monterede tilbygninger øges køre‐
tøjets tyngdepunkt, og de sædvanlige køre‐
egenskaber samt styrings- og bremsegang
ændres. Bilen hælder mere under kørslen i
kurver og kan reagere dårligere på styrebevæ‐
gelser.

Hvis den maksimale tagbelastning overskri‐
des, så forringes både styre-‑ bremsebetingel‐
ser betydeligt.
# Den maksimale tagbelastning må ikke

overskrides, og kørslen skal tilpasses
vægten.

& ADVARSEL Fare for ulykker som følge af
uregelmæssig belastning

Hvis du belaster bilen uregelmæssigt, kan
køreegenskaberne og styre-‑ og bremsefor‐
hold påvirkes kraftigt
# Bilen skal belastes regelmæssigt.
# Lasten skal sikres mod at kunne glide.

Køretøjets køreegenskaber, bremselængde og
styreegenskaber ændrer sig i forhold til typen af
last samt lastens vægt og tyngdepunkt.

* BEMÆRK Fare for ulykker som følge af
overskridelse af den højest tilladte tagbe‐
lastning

Der er fare for ulykker, hvis das tagbagagens
vægt sammen med tagbagagebæreren over‐
skrider den højest tilladte tagbelastning.
# Vær opmærksom på, at tagbagagens

vægt og tagbagagebæreren ikke over‐
skrider den højest tilladte tagbelastning.

# Tagbagagebærerens støttefødder skal
være anordnet i regelmæssig afstand.

# Mercedes-Benz anbefaler montering af
en stabilisator på bilens foraksel.

Du finder yderligere oplysninger om sikkerheds‐
forholdsregler i kapitlet "Transport"
(/ side 272).
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Maks. tagbelastning/tagbagagebærer-støtte‐
fod-par

Biler med Maksimal 
tagbelast‐
ning

Mindste 
antal støtte‐
fod-par

Normalt tag
(uden lad)

300 kg 6

Normalt tag
(med lad)

50 kg 2

Højtag (uden
lad)

150 kg 3

Dobbeltka‐
bine

100 kg 2

Angivelserne gælder ved jævn lastfordeling over
hele tagfladen.

Ved en kortere tagbagagebærer skal belastningen
reduceres procentuelt. Den højeste belastning for
hvert tagbagagebærer-støttefod-par er 50 kg.

Lastningsretningslinjerne og flere oplysninger om
lastfordeling og sikring af det lastede gods findes
i kapitlet "Transport" (/ side 272).

Oplysninger om stigebærere

& ADVARSEL Fare for ulykker‑ og kvæstel‐
ser ved overskridelse af belastningen

Hvis du overskrider den tilladte belastning
ved benyttelse af stigebæreren, kan bærersy‐
stemet løsne sig fra køretøjet og bringe andre
trafikanter i fare.
# Overhold altid den tilladte belastning

ved benyttelse af stigebæreren.

Maksimallast stigebærer

Maksimallast

Stigebærer foran 200 kg

Stigebærer bag 100 kg

Angivelserne gælder ved jævn lastfordeling over
hele stigebærerfladen.

Lastningsretningslinjerne og flere oplysninger om
lastfordeling og sikring af det lastede gods findes
i kapitlet "Transport" (/ side 272).
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Displaymeddelelser

Indledning

Displaymeddelelsers funktion
Displaymeddelelserne vises i multifunktionsdis‐
playet.

Displaymeddelelserne med grafiske fremstillinger
kan være vist i forenklet form i betjeningsvejled‐
ningen og afvige fra fremstillingen i multifunk‐
tionsdisplayet. Multifunktionsdisplayet viser med‐
delelser med høj prioritet. Sammen med visse
displaymeddelelser udsendes og en advarsels‐
tone.

Handl i overensstemmelse med displaymeddelel‐
sernes anvisninger, og følg de yderligere oplysnin‐
ger i denne betjeningsvejledning.

Sammen med visse displaymeddelelser tændes
yderligere symboler:

¤ yderligere oplysninger

O Skjul displaymeddelelse

På Touch-Control til venstre er det muligt at
vælge mellem symbolerne ved at stryge til højre
eller venstre. Når man trykker på ¤ vises

yderligere oplysninger i multifunktionsdisplayet.
Med et tryk på O skjuler displaymeddelelsen.

Displaymeddelelserne med lav prioritet kan skju‐
les ved at trykke på tasten ¤ eller på Touch-
Control til venstre. Dette gemmer displaymedde‐
lelserne i hukommelsen.

Afhjælp årsagen til displaymeddelelsen hurtigst
muligt.

Displaymeddelelser med høj prioritet kan ikke
skjules. Multifunktionsdisplayet viser disse dis‐
playmeddelelser konstant, indtil deres årsag er
afhjulpet.

Hentning af gemte displaymeddelelser
Bilens computer:
4 Service 5 1 meddelelse

Hvis ingen meddelelser er gemt, viser multifunk‐
tionsdisplayet Der er ingen meddelelser.
# Ved at stryge nedad på Touch-Control til ven‐

stre kan man bladre igennem displaymedde‐
lelserne.

# Lukning af meddelelseshukommelsen: 
Tryk på tasten %.

Sikkerhedssystemer

Displaymeddelelser Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

6
Rudeairbag til venst. Fejl 
Opsøg værksted (Eksem‐
pel)

* Den respektive rudeairbag er i fejltilstand .

& ADVARSEL Fare for personskade eller livsfare på grund af
funktionsfejl i rudeairbagen

Hvis rudeairbagen er defekt, kan den aktiveres utilsigtet eller
ikke udløse i forbindelse med en ulykke med høj deceleration af
bilen.
# Få rudeairbagen kontrolleret og repareret med det samme

på et autoriseret værksted.

# Kontakt omgående et autoriseret værksted.

6
Foran til venstre Fejl 
Opsøg værksted (Eksem‐
pel)

* Det respektive sikkerhedssystem er i fejltilstand .

& ADVARSEL Fare for personskade på grund af funktionsfejl i
sikkerhedssystemet

Hvis sikkerhedssystemet er defekt, kan komponenter i sikker‐
hedssystemet blive aktiveret utilsigtet eller ikke blive udløst som
tilsigtet ved en ulykke. Det kan f.eks. vedrøre selestrammer eller
airbag.
# Få sikkerhedssystemet kontrolleret og repareret med det

samme på et autoriseret værksted.
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Der er registreret en fejl i sikkerhedssystemet:

R Med tilsluttet tænding slukker advarselsslampen 6 for sik‐
kerhedssystemet ikke.
R Under kørsel er advarselslampen 6 for sikkerhedssystemet

konstant tændt eller tænder flere gange.

# Kontakt omgående et autoriseret værksted.

6
Sikkerhedssystem Fejl 
Opsøg værksted

* Sikkerhedssystemet er i fejltilstand .

& ADVARSEL Fare for personskade på grund af funktionsfejl i
sikkerhedssystemet

Hvis sikkerhedssystemet er defekt, kan komponenter i sikker‐
hedssystemet blive aktiveret utilsigtet eller ikke blive udløst som
tilsigtet ved en ulykke. Det kan f.eks. vedrøre selestrammer eller
airbag.
# Få sikkerhedssystemet kontrolleret og repareret med det

samme på et autoriseret værksted.

Der er registreret en fejl i sikkerhedssystemet:

R Med tilsluttet tænding slukker advarselsslampen 6 for sik‐
kerhedssystemet ikke.
R Under kørsel er advarselslampen 6 for sikkerhedssystemet

konstant tændt eller tænder flere gange.

# Kontakt omgående et autoriseret værksted.

!
Parkeringsbremse virker 
ikke

* Der er opstået en fejl i systemet, parkeringsbremsen fungerer ikke.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved fejl i bremsesystemet

Hvis der er fejl i bremsesystemet, kan bremseegenskaberne
være forringet.
# Kør forsigtigt videre.
# Få bremsesystemet kontrolleret på et autoriseret værksted

med det samme.

# Parkér kun køretøjet på plant terræn, og beskyt det mod at
sætte sig i bevægelse.

# Biler med automatgearkasse: Sæt gearkassen i position j.
# Køretøjer med manuel gearkasse: Indstil 1. gear.
# Bremsesystemet skal omgående kontrolleres af et autoriseret

værksted.

!
Hældning for stejl Se 
instruktionsbogen

* Køretøjets netspænding er for lav, eller der er opstået en fejl i syste‐
met; holdekraften kan være utilstrækkelig i det pågældende tilfælde.

& ADVARSEL Ulykkesfare ved utilstrækkelig holdekraft i den
elektriske parkeringsbremse.

Hvis den elektriske parkeringsbremse ikke har tilstrækkelig hol‐
dekraft på stejlt terræn, kan køretøjet sætte sig i bevægelse.
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# Parkér kun køretøjet på plant terræn, og beskyt det mod at
sætte sig i bevægelse.

# Køretøj mit automatisk gearkasse: Placér gearet i positio‐
nen j.

# Biler med manuel gearkasse: Sæt køretøjet i 1. gear.

Vær opmærksom på henvisningerne vedrørende parkering af bilen
(/ side 143).

!
Parkeringsbremse Se 
instruktionsbogen

* Køretøjets netspænding er for lav, eller der er opstået en fejl i syste‐
met; lukkekraften kan være utilstrækkelig i det pågældende tilfælde.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved fejl i bremsesystemet

Hvis der er fejl i bremsesystemet, kan bremseegenskaberne
være forringet.
# Kør forsigtigt videre.
# Få bremsesystemet kontrolleret på et autoriseret værksted

med det samme.

# Parkér kun køretøjet på plant terræn, og beskyt det mod at
sætte sig i bevægelse.

# Biler med automatgearkasse: Sæt gearkassen i position j.
# Køretøjer med manuel gearkasse: Indstil 1. gear.
# Bremsesystemet skal omgående kontrolleres af et autoriseret

værksted.

Kontrollér bremsebe-
lægn. Se instruktions-
bogen

* Bremsebelægningen har nået slidgrænsen.

& ADVARSEL Risiko for uheld pga. begrænset bremseeffekt

Når bremsebelægningerne har nået slidgrænsen, kan bremseef‐
fekten være begrænset.
# Kør forsigtigt videre.
# Få bremsesystemet kontrolleret på et autoriseret værksted

med det samme.

# Kontakt et autoriseret værksted.

J
Kontrollér bremsevæske-
stand

* For lidt bremsevæske i bremsevæskebeholderen.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved lav bremsevæskestand

Hvis bremsevæskestanden er for lav, kan bremsevirkningen og
dermed bremseegenskaberne være forringet.
# Stands bilen med det samme under hensyntagen til trafik‐

ken. Kør ikke videre!
# Kontakt et autoriseret værksted.
# Fyld ikke bremsevæske på.

# Stop, som færdselsloven tillader det. Kør ikke videre!
# Kontakt et autoriseret værksted.

362 Displaymeddelelser og advarsels-/kontrollamper



Displaymeddelelser Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

# Fyld ikke bremsevæske på.

Bremse overophedet Kør 
forsigtigt videre

* Hvis drev på alle hjul er slået til, så kan bremsesystemet bliver over‐
ophedet på meget krævende terræn.
# Giv mindre gas, eller stop og lad bremsesystemet afkøle.

Aktiv bremseassistent 
Begrænset funktionsom-
fang Se instruktions-
bogen

* Der er fejl i den aktive bremseassistent.
# Kontakt et autoriseret værksted.

Aktiv bremseassistent 
Begrænset funktionsom-
fang lige nu Se instruk-
tionsbogen

* Den aktive bremseassistent er midlertidigt ikke til rådighed.

Omgivelsernes betingelser ligger uden for systemets grænser
(/ side 151).
# Køre videre.

Når omgivelsernes betingelser opfylder kravene til systemgræn‐
serne, vil systemet igen være tilgængeligt.

# Hvis displaymeddelelsen ikke slukker: stop med overholdelse af
færdselsreglerne, og genstart motoren.

Radarsensorsystem 
snavset Se instruktions-
bogen

* Radarsensorikken er defekt. Mulige årsager:

R Sensorerne er snavsede
R Kraftig nedbør
R Længere kørestrækninger uden flydende trafik, f.eks. i ørkenen

Køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrrede eller midler‐
tidigt ikke tilgængelige.

Når forholdene er ændrede vil køre- og køresikkerhedssystemerne
igen være tilgængelige.

Hvis displaymeddelelsen ikke slukker, skal du gøre følgende:
# Stands under hensyntagen til trafikken.
# Gør alle sensorer rent (/ side 288).
# Start motoren igen.

SOS NOT READY * Mercedes-Benz nødopkaldssystem er ikke tilgængeligt.

Mulige årsager dertil:

R Tændingen skal være slået fra.
R Mercedes-Benz nødopkaldssystem er i fejltilstand.

# Slå tændingen til.
Hvis nødopkaldssystemet ikke er tilgængeligt, vises en meddel‐
else om dette i kombiinstrumentets multifunktionsdisplay.

# Kontakt et autoriseret værksted.

% Du kan få oplysninger om, i hvilke lande Mercedes-Benz-nødop‐
kaldssystemet er tilgængeligt ved at besøge: http://
www.mercedes-benz.com/connect_ecall
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T
!
÷
virker ikke Se instruk-
tionsbogen

* EBD, ABS og ESP® er i fejltilstand.

Også andre køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrret.

& ADVARSEL Fare for at skride ud ved fejl i EBD, ABS og
ESP®

Når der er fejl i EBD, ABS og ESP®, kan hjulene blokere under
opbremsning, og ESP® foretager ingen køretøjsstabilisering.

Herved er styreevnen og bremseegenskaberne betydeligt ned‐
sat. Bremselængden kan blive større i nødbremsesituationer.
Desuden er andre kørselssikkerhedssystemer også deaktiveret.
# Kør forsigtigt videre.
# Få med det samme bremsesystemet kontrolleret på et

autoriseret værksted.

# Køre forsigtigt videre.
# Kontakt omgående et autoriseret værksted.

÷
virker ikke Se instruk-
tionsbogen

* ESP® er i fejltilstand.

Også andre køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrret.

Bremsesystemet fungerer igen normalt. Bremselængden kan være
længere i nødopbremsningssituationer.

& ADVARSEL Fare for at skride ud ved fejl i ESP®

Hvis der er fejl i ESP®, gennemfører ESP® ikke nogen køretøjs‐
stabilisering. Desuden er andre kørselssikkerhedssystemer også
deaktiveret.
# Kør forsigtigt videre.
# Få ESP® kontrolleret på et autoriseret værksted.

# Køre forsigtigt videre.
# Kontakt omgående et autoriseret værksted.

÷
ikke til rådighed p.t. Se 
instruktionsbogen

* ESP® er midlertidigt ikke tilgængelig.

Også andre køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrret.

& ADVARSEL Fare for at skride ud ved fejl i ESP®

Hvis der er fejl i ESP®, gennemfører ESP® ikke nogen køretøjs‐
stabilisering. Desuden er andre kørselssikkerhedssystemer også
deaktiveret.
# Kør forsigtigt videre.
# Få ESP® kontrolleret på et autoriseret værksted.

# Kør forsigtigt en let kurve på en egnet strækning med mere end
30km/h.

# Hvis displaymeddelelsen ikke slukker: Ret omgående henven‐
delse til et autoriseret værksted. Kør forsigtigt.
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!
÷
ikke til rådighed p.t. Se 
instruktionsbogen

* ABS og ESP® er midlertidigt ikke tilgængelige.

Også andre køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrrede
eller midlertidigt ikke tilgængelige.

& ADVARSEL Fare for at skride ud ved fejl i ABS og ESP®

Når der er fejl i ABS og ESP®, kan hjulene blokere under
opbremsning, og ESP® foretager ingen køretøjsstabilisering.

Herved er styreevnen og bremseegenskaberne betydeligt ned‐
sat. Bremselængden kan blive større i nødbremsesituationer.
Desuden er andre kørselssikkerhedssystemer også deaktiveret.
# Kør forsigtigt videre.
# Få ABS og ESP® kontrolleret på et autoriseret værksted

med det samme.

# Kør forsigtigt en let kurve på en egnet strækning med mere end
30km/h.

# Hvis displaymeddelelsen ikke slukker: Ret omgående henven‐
delse til et autoriseret værksted. Kør forsigtigt.

!
÷
virker ikke Se instruk-
tionsbogen

* ABS og ESP® er i fejltilstand.

Også andre køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrret.

Bremsesystemet fungerer igen normalt. Bremselængden kan være
længere i nødopbremsningssituationer.

& ADVARSEL Fare for at skride ud ved fejl i ABS og ESP®

Når der er fejl i ABS og ESP®, kan hjulene blokere under
opbremsning, og ESP® foretager ingen køretøjsstabilisering.

Herved er styreevnen og bremseegenskaberne betydeligt ned‐
sat. Bremselængden kan blive større i nødbremsesituationer.
Desuden er andre kørselssikkerhedssystemer også deaktiveret.
# Kør forsigtigt videre.
# Få ABS og ESP® kontrolleret på et autoriseret værksted

med det samme.

# Køre forsigtigt videre.
# Kontakt omgående et autoriseret værksted.

Kørselssystemer

Displaymeddelelser Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

ð
Maksimal hastighed 
overskredet

* Den maksimalt tilladte hastighed er overskredet (kun for nogle
lande).
# Sæt farten ned.
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Hastighedsbegrænsning 
(vinterdæk) XXX km/h

* Du har nået maksimumhastigheden, som er gemt for vinterdæk. Det
er ikke muligt at overskride denne hastighed.

È - - - 

km/h

* Begrænseren kan ikke kobles til, da ikke alle betingelser for tilkob‐
ling er opfyldt.
# Overhold betingelserne for tilkobling af begrænseren

(/ side 155).

Fartbegrænser virker 
ikke

* Der er fejl i fartbegrænseren.
# Opsøg et autoriseret værksted.

Fartbegrænser passiv * Når du træder speederpedalen ned forbi trykpunktet (kickdown),
deaktiveres fartbegrænseren (/ side 155).

È
Fartbegrænserens ind-
stillede hastighed over-
skredet

* Du har overskredet den variable fartbegrænsers indstillede hastig‐
hed med mere end 3 km/h.

Fartpilot og fartbegræn-
ser virker ikke

* Der er fejl i fartpiloten og fartbegrænseren.
# Opsøg et autoriseret værksted.

Fartpilot virker ikke * TEMPOMAT er i fejltilstand.
# Kontakt et autoriseret værksted.

¯
Slået fra

* TEMPOMAT er blevet frakoblet.

Hvis der samtidig også udsendes en advarselstone, er TEMPOMAT
koblet automatisk fra (/ side 154).

¯
- - - km/h

* Fartpiloten kan ikke kobles til, da ikke alle betingelser for tilkobling
er opfyldt.
# Vær opmærksom på tilkoblingsbetingelserne for fartpiloten

(/ side 155).

Aktiv afstandsassistent 
virker ikke

* Den aktive afstandsassistent DISTRONIC er i fejlstand.

Også andre køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrret.
# Kontakt et autoriseret værksted.

Aktiv afstandsassistent 
ikke til rådighed lige nu 
Se instruktionsbogen

* Den aktive afstandsassistent DISTRONIC er ikke tilgængelig for øje‐
blikket.

Omgivelsernes betingelser ligger uden for systemgrænsen
(/ side 157).
# Køre videre.

Når omgivelsernes betingelser opfylder kravene til systemgræn‐
serne, vil systemet igen være tilgængeligt.
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_
Ã
á
Ikke tilgængelig(e) lige 
nu Kamera snavset

* Kameraudsyn er reduceret. Mulige årsager:

R Snavset forrude i kameraets synsfelt
R Kraftig nedbør eller tåge

Køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrrede eller midler‐
tidigt ikke tilgængelige.

Når forholdene er ændrede vil køre- og køresikkerhedssystemerne
igen være tilgængelige.

Hvis displaymeddelelsen ikke slukker:
# Stands under hensyntagen til trafikken.
# Gør forruden rent.
# Hvis nødvendigt, kontakt et autoriseret værksted.

Ikke tilgængelig(e) lige 
nu Radarsensorer snav-
sede

* Radarsensorikken er defekt. Mulige årsager:

R Sensorerne er snavsede
R kraftig nedbør
R længere kørestrækninger uden flydende trafik, f.eks. i ørkenen

Følgende systemer kan være berørte:

R Aktiv afstandsassistent DISTRONIC (/ side 157)
R Dødvinkelassistent (/ side 167)
R Aktiv bremseassistent (/ side 151)

Køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrrede eller midler‐
tidigt ikke tilgængelige.

Når forholdene er ændrede vil køre- og køresikkerhedssystemerne
igen være tilgængelige.

Hvis displaymeddelelsen ikke slukker:
# Stands under hensyntagen til trafikken.
# Gør alle sensorer rent (/ side 288).
# Start motoren igen.
# Hvis nødvendigt, kontakt et autoriseret værksted.

Aktiv afstandsassistent 
igen til rådighed

* Den aktive afstandsassistent DISTRONIC er igen funktionsklar og
kan tilkobles (/ side 158).

ë
slået fra

* HOLD-Funktion er frakoblet, fordi køretøjet skrider eller ikke opfyl‐
der betingelserne for tilkobling.
# Kobl HOLD-funktionen til igen senere, eller kontrollér tilkoblings‐

betingelserne for HOLD-funktionen (/ side 159).

Færdselstavleassistent 
virker ikke

* Færdselstavleassistenten er i fejltilstand.
# Kontakt et autoriseret værksted.

Færdselstavleassistent 
Kameraudsyn nedsat Se 
instruktionsbogen

* Kameraudsyn er reduceret. Mulige årsager:

R Snavset forrude i kameraets synsfelt
R kraftig nedbør eller tåge
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Køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrrede eller midler‐
tidigt ikke tilgængelige.

Når forholdene er ændrede vil køre- og køresikkerhedssystemerne
igen være tilgængelige.

Hvis displaymeddelelsen ikke slukker:
# Stands under hensyntagen til trafikken.
# Gør forruden rent.

Færdselstavleassistent 
ikke til rådighed lige nu 
Se instruktionsbogen

* Færdselstavleassistenten er midlertidigt ikke tilgængelig
(/ side 166).
# Køre videre.

Når årsagerne ikke længere forligger, vil systemet igen være til
rådighed.

Forruden er snavset.

Gør forruden rent.

Dødvinkelassistent vir-
ker ikke

* Dødvinkelassistenten er i fejltilstand (/ side 167).
# Kontakt et autoriseret værksted.

Dødvinkelassistent 
Anhænger ikke overvåget

* Hvis der oprettes elektrisk forbindelse til traileren, er dødvinkelassi‐
stenten stadig tilgængelig, men området ved siden af traileren over‐
våges ikke. Dette kan begrænse dødvinkelassistentens funktion
(/ side 167).
# Tryk på Touch-Control til venstre, og bekræft displaymeddelel‐

sen.

Dødvinkelassistent ikke 
til rådighed p.t. Se 
instruktionsbogen

* Dødvinkelassistenten er ikke tilgængelig for øjeblikket (/ side 167).

Systemets grænser er nået (/ side 167).
# Køre videre.

Når årsagerne ikke længere forligger, vil systemet igen være til
rådighed.

eller
# Hvis displaymeddelelsen ikke slukker: stop med overholdelse af

færdselsreglerne, og genstart motoren.
# Gør kofangeren bagtil rent, hvis nødvendigt. Hvis kofangeren er

meget snavset, kan sensorernes funktion i kofangeren være for‐
hindret.

Aktiv sporassistent 
Kameraudsyn nedsat Se 
instruktionsbogen

* Kameraudsyn er reduceret (/ side 170).

Mulige årsager:

R Snavset forrude i kameraets synsfelt
R kraftig nedbør eller tåge

Køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrrede eller midler‐
tidigt ikke tilgængelige.

Når forholdene er ændrede vil køre- og køresikkerhedssystemerne
igen være tilgængelige.

Hvis displaymeddelelsen ikke slukker:
# Stands under hensyntagen til trafikken.
# Gør forruden rent.
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Aktiv sporassistent vir-
ker ikke

* Aktiv Lane Keeping-asisstenten er i fejltilstand (/ side 170).
# Kontakt et autoriseret værksted.

Aktiv sporassistent ikke 
til rådighed lige nu Se 
instruktionsbogen

* Aktiv Lane Keeping-assistenten er ikke tilgængelige for øjeblikket
(/ side 170).

Omgivelsernes betingelser ligger uden for systemets grænser
(/ side 170).
# Køre videre.

Når omgivelsernes betingelser opfylder kravene til systemgræn‐
serne, vil systemet igen være tilgængeligt.

Hvis displaymeddelelsen ikke slukker:
# Stands under hensyntagen til trafikken.
# Gør forruden rent.

À
Attention Assist virker 
ikke

* ATTENTION ASSIST er i fejltilstand.
# Kontakt et autoriseret værksted.

À
Attention Assist: Hold 
pause!

* ATTENTION ASSIST har registreret træthed eller stigende uopmærk‐
somhed hos føreren (/ side 165).
# Hold en pause som nødvendigt.

Motor
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æ
Reservetank

* Brændstofmængden har nået reservetankniveau.
# Tank op.

¸
Udskift luftfilteret

* Køretøjer med dieselmotor: Motorens luftfilter er meget snavset
og skal udskiftes.
# Kontakt et autoriseret værksted.

?
 

* Blæsermotoren er defekt.
# Køre videre til nærmeste autoriserede værksted uden at belaste

motoren for meget. Vær herunder opmærksom på, at kølevæ‐
sketemperaturens visning holder sig på under 120 °C.

!
Rens brændstoffilteret

* Den opsamlede vandmængde i vandudskilleren har nået den maksi‐
male fyldstand.
# Vandudskilleren tømmes (/ side 285).

Displaymeddelelser og advarsels-/kontrollamper 369



Displaymeddelelser Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

5
Måling af motorolie-
standen ikke mulig

* Den elektriske forbindelse til oliestandssensoren er afbrudt, eller
oliestandssensoren er defekt.

Motoroliestanden er sunket til minimumsniveau.
# Kontakt et autoriseret værksted.

4
Motorolietryk Stands 
Sluk motor

* Displaymeddelelse kun for visse motorversioner:

For lavt motorolietryk.

* BEMÆRK Motorskade på grund af kørsel med for lavt
motorolietryk

# Kørsel med for lavt motorolietryk skal undgås.

# Stop, som færdselsloven tillader det. Kør ikke videre!
# Kontakt et autoriseret værksted.

4
Fyld 1 l motorolie på ved 
tankstop

* Displaymeddelelse kun for visse motorversioner:

Motoroliestanden er sunket til minimumsniveau.

* Oplysning Motorskade på grund af kørsel med for lidt
motorolie

# Undgå at køre længere strækninger med for lidt motorolie.

# Kontrollér motoroliestanden ved næste tankstop.

Påfyld motorolie (/ side 282).

Vær opmærksom på anvisningerne vedr. motorolie(/ side 353).

4
Motoroliestand Reducér 
oliestanden

* Displaymeddelelse kun for visse motorversioner:

Motoroliestanden er for høj.

* Oplysning Motorskade på grund af kørsel med for meget
motorolie

# Undgå at køre længere strækninger med for meget motor‐
olie.

# Kontakt omgående et autoriseret værksted, og få motorolien
suget ud.

4
Motoroliestand Stands 
Sluk motoren

* Displaymeddelelse kun for visse motorversioner:

Motoroliestanden er for lav.

* Oplysning Motorskade på grund af kørsel med for lidt
motorolie

# Undgå at køre længere strækninger med for lidt motorolie.

# Stop, som færdselsloven tillader det. Kør ikke videre!
# Stop motoren.
# Kontrollér motoroliestanden.

Påfyld motorolie (/ side 282).
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Vær opmærksom på anvisningerne vedr. motorolie(/ side 353).

4
Kontrollér motorolie-
stand ved tankstop

* Motoroliestanden er sunket til minimumsniveau.

* Oplysning Motorskade på grund af kørsel med for lidt
motorolie

# Undgå at køre længere strækninger med for lidt motorolie.

# Kontrollér motoroliestanden ved næste tankstop.

Påfyld motorolie (/ side 282).

Vær opmærksom på anvisningerne vedr. motorolie(/ side 353).

#
Stands bilen Lad 
motoren køre

* Batteriets ladestand er for lav.
# Stop, som færdselsloven tillader det. Kør ikke videre!
# Lad motoren køre.
# Kør først videre, når displaymeddelelsen slukker.

#
Stands bilen Se instruk-
tionsbogen

* Batterierne oplader ikke længere, og deres nuværende ladestand er
for lav.

* Oplysning Risiko for en motorskade ved fortsat kørsel

# Kør ikke videre!
# Kontakt et autoriseret værksted.

# Stop, som færdselsloven tillader det. Kør ikke videre!
# Stop motoren.
# Kontakt et autoriseret værksted.

#
12-volts batteri Se 
instruktionsbogen

* Motoren er slukket, og batteriets opladningstilstand er for lav.
# Sluk for de elforbrugere, der ikke er brug for.
# Lad motoren køre i nogle minutter uden at køre en længere

strækning.
Batteriet er under opladning.

#
Se instruktionsbogen

* Gearets nødbatteri oplader ikke.

* Oplysning Risiko for en motorskade ved fortsat kørsel

# Kør ikke videre!
# Kontakt et autoriseret værksted.

# Stop, som færdselsloven tillader det, og sluk for motoren.
# Kontakt et autoriseret værksted.

?
Kølervæske Stands Sluk 
motoren

* Kølevæsken er for varm.
# Stop, som færdselsloven tillader det, og sluk for motoren.
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& ADVARSEL Risiko for forbrænding ved åbning af motorhjel‐
men

Hvis du åbner motorhjelmen ved en overophedet motor eller en
brand i motorrummet, kan du komme i kontakt med varme luft‐
arter eller andre drivmidler, der trænger ud.
# Lad den overophedede motor køle af, før du åbner motor‐

hjelmen.
# Ved brand i motorrummet skal du holde motorhjelmen luk‐

ket og kontakte brandvæsenet.

& ADVARSEL Fare for skoldning pga meget varm kølervæske

Der er tryk i motorkølesystemet, især når motoren er varm. Hvis
du åbner lukkedækslet, kan du skolde dig på varm kølervæske,
der sprøjter ud.
# Lad motoren køle af, før lukkedækslet åbnes.
# Bær handsker og beskyttelsesbriller, når du åbner.
# Åbn langsomt lukkedækslet for at udløse trykket.

# Vent, til motoren er afkølet.
# Kontrollér, at lufttilførslen til motorkøleren ikke er forhindret.
# Køre videre til nærmeste autoriserede værksted uden at belaste

motoren for meget. Vær herunder opmærksom på, at kølevæ‐
sketemperaturens visning holder sig på under 120 °C.

?
Fyld kølervæske på Se 
instruktionsbogen

* Kølevæskestanden er for lav.

& ADVARSEL Fare for skoldning pga meget varm kølervæske

Der er tryk i motorkølesystemet, især når motoren er varm. Hvis
du åbner lukkedækslet, kan du skolde dig på varm kølervæske,
der sprøjter ud.
# Lad motoren køle af, før lukkedækslet åbnes.
# Bær handsker og beskyttelsesbriller, når du åbner.
# Åbn langsomt lukkedækslet for at udløse trykket.

* Oplysning Motorskade på grund af for lidt kølervæske

# Undgå at køre længere strækninger med for lidt køler‐
væske.

# Fyld kølevæske på (/ side 283).

regenerering ikke mulig * Ikke alle betingelser for regenereringen af dieselpartikelfilteret er
opfyldt (/ side 123).
# Kør videre som normalt, indtil alle betingelser for regenerering af

dieselpartikelfilteret er opfyldt.

Dieselpartikelfilterets belastningstilstand ligger over 50 %, og med‐
delelsen vises fortsat i kombiinstrumentet.
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# Opsøg et autoriseret værksted.

AdBlue® (Køretøjer med Pkw-tilladelse)

Displaymeddelelser Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

Ø
Fyld AdBlue på Se 
instruktionsbogen

* AdBlue®-beholdningen er faldet til under reservemarkeringen.
# Påfyld straks mindst 8 l AdBlue® (/ side 139).

Ø
Fyld AdBlue på Ydelse 
reduc. om XXX km Se 
instruktionsbogen

* Den lave AdBlue®-beholdning medfører en begrænsning af hastig‐
heden, når den viste resterende vejstrækning er kørt.
# Påfyld straks mindst 8 l AdBlue® (/ side 139).

Ø
Fyld AdBlue på Ydelse 
reduc.: 20 km/h Ingen 
start om XXX km

* Den lave AdBlue®-beholdning medfører en begrænsning af hastig‐
heden til maks. 20 km/h.

Når den viste resterende vejstrækning er kørt, er det ikke længere
muligt at starte motoren.
# Påfyld straks mindst 8 l AdBlue® (/ side 139).

Ø
Fyld AdBlue på Ingen 
start om XXX km

* AdBlue®-beholdningen rækker kun til den viste strækning.
# Påfyld straks mindst 8 l AdBlue® (/ side 139).

% Meddelelsen forsvinder efter ca. et minuts kørsel med over
15 km/h.

Ø
Fyld AdBlue på Start 
ikke mulig

* AdBlue®-beholdningen er brugt op. Du kan ikke starte motoren.
# Påfyld straks mindst 8 l AdBlue® (/ side 139).
# Slå tændingen til.

Du kan starte motoren igen efter ca. et minut.

¯
Systemfejl Ingen start 
om XXX km

* AdBlue® systemet er i fejltilstand. Efter den angivne resterende
strækning vil det ikke længere være muligt at starte motoren.
# Kontakt omgående et autoriseret værksted.

¯
AdBlue-systemfejl Se 
instruktionsbogen

* Der er fejl i AdBlue®-systemet.
# Opsøg et autoriseret værksted med det samme.
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Måling af påfyldningsni-
veau ikke mulig

* I tilfælde af en AdBlue® systemfejl vises der intet brændstofniveau i
servicemenuen. Henvisning til en AdBlue® systemfejl sker via den
tilsvarende advarselsmeddelelse.
# Opsøg et autoriseret værksted.

¯
AdBlue-systemfejl 
Ydelse reduc. om XXX 
km Se instruktionsbogen

* Der er fejl i AdBlue®-systemet. Systemfejlen medfører en begræns‐
ning af hastigheden, når den viste resterende vejstrækning er kørt.
# Opsøg et autoriseret værksted med det samme.

¯
AdBlue-systemfejl 
Ydelse reduc.: 20 km/h 
Ingen start om XXX km

* Der er fejl i AdBlue®-systemet. Systemfejlen medfører en begræns‐
ning af hastigheden til maks. 20 km/h. Når den viste vejstrækning
er kørt, er det ikke længere muligt at starte motoren.
# Opsøg et autoriseret værksted med det samme.

¯
AdBlue-systemfejl Start 
ikke mulig

* Der er fejl i AdBlue®-systemet. Du kan ikke starte motoren.
# Kontakt et autoriseret værksted med det samme.

AdBlue® (Køretøjer med Lkw-tilladelse)

Displaymeddelelser Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

Ø
Fyld AdBlue på Se 
instruktionsbogen

* AdBlue® forråd er sunket til under reservemærket.
# Mindst 8 l AdBlue® skal omgående påfyldes (/ side 139).

Ø
Fyld AdBlue på Ydelse 
reduceret

* AdBlue®-beholdningen er faldet til under reservemarkeringen. Ydel‐
sen er begrænset til 75 % af motordrejningsmomentet.
# Påfyld straks mindst 8 l AdBlue® (/ side 139).

Ø
Fyld AdBlue på Ydelse 
reduceret efter motor-
start: 20 km/h

* Den lave AdBlue®-beholdning medfører ved næste motorstart en
begrænsning af hastigheden til maks. 20 km/h.
# Påfyld straks mindst 8 l AdBlue® (/ side 139).

Ø
* Opbrugt AdBlue-forråd® medfører en indskrænkning af hastigheden

efter den angivne resterende strækning til maksimalt 20 km/h.
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Fyld AdBlue på Ydelse 
reduceret: 20 km/h

# Mindst 8 l AdBlue® skal omgående påfyldes (/ side 139).
# Slå tændingen til.

¯
AdBlue-systemfejl Se 
instruktionsbogen

* Der er fejl i AdBlue®-systemet.
# Opsøg et autoriseret værksted med det samme.

¯
AdBlue - systemfejl 
Ydelse reduceret

* Der er fejl i AdBlue®-systemet. Motorens ydelse er begrænset, hvis
dens maksimale omdrejningsmoment på 75 % af værdien ved fejlfri
drift er begrænset.
# Opsøg et autoriseret værksted med det samme.

¯
AdBlue - systemfejl 
Ydelse reduceret efter 
motorstart: XXX km/h

* AdBlue-systemet® er i fejltilstand. Systemfejlen medfører en
begrænsning hastigheden ved næste motorstart til maksimalt
20 km/h.
# Kontakt omgående et autoriseret værksted.

¯
AdBlue - systemfejl 
Ydelse reduceret: 20 
km/h

* AdBlue-systemet® er i fejltilstand. Den lave AdBlue-stand medfører
en begrænsning hastigheden efter den angivne resterende stræk‐
ning til maksimalt 20 km/h.
# Underret omgående et autoriseret værksted.

Dæk
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Dæktrykskontrol virker 
ikke Hjulsensorer mang-
ler

* De monterede hjul er ikke udstyret med egnede dæktrykssensorer.
Dæktrykkontrollen er afbrudt.
# Montér hjul med egnede dæktryksensorer.

h
Hjulsensor mangler

* Signalet fra dæktryksensoren mangler for et eller flere dæk. For de
pågældende dæk vises intet tryk.
# Lad de defekte dæktryksensorer udskifte på et autoriseret værk‐

sted.

Dæktrykskontrol ikke til 
rådighed p.t.

* En kraftig radiokilde forstyrrer. Der modtages derfor ingen signaler
fra dæktrykssensorerne. Dæktrykkontrollen er midlertidigt ikke til‐
gængelig.
# Køre videre.

Så snart årsagen er forsvundet, kobler dæktrykkontrollen auto‐
matisk til igen.

h
* I et eller flere dæk falder dæktrykket pludseligt. Hjulpositionen

vises.
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Pas på Dæk defekt & ADVARSEL Fare for ulykke på grund af kørsel med trykløse
dæk

Ved trykløse dæk er der risiko for følgende:

R Dækkene kan overophede og medføre brand.
R Køreegenskaberne samt styre-‑ og bremseegenskaber kan

være kraftigt nedsat.

Som en følge heraf kan du miste herredømmet over bilen.
# Kør ikke med et trykløst dæk.
# Vær opmærksom på oplysningerne om punktering.

Kontakt vejhjælpen (/ side 295).
# Stop køretøjet som færdselsloven tillader.
# Kontrollér dækkene.

h
Kontrollér dæk

* På et eller flere dæk er dæktrykket faldet kraftigt. Hjulpositionen
vises.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af for lavt dæktryk

Der er følgende risici forbundet med dæk med for lavt dæktryk:

R De kan springe, særligt ved tiltagende læsning og hastighed.
R De kan blive slidt uforholdsmæssigt meget og/eller uensar‐

tet, hvilket kan nedsætte dækkenes vejgreb kraftigt.
R Køreegenskaberne samt styre-‑ og bremseegenskaber kan

være kraftigt nedsat.

Som en følge heraf kan du miste herredømmet over bilen.
# Vær opmærksom på de anbefalede dæktryk.
# Justér dæktrykket, hvis det er nødvendigt.

# Stands under hensyntagen til trafikken.
# Kontrollér dæktryk (/ side 314) og dæk.

h
Korrigér dæktryk

* På mindst et dæk er dæktrykket for lavt, eller dæktrykkene på de
enkelte dæk afviger for meget fra hinanden indbyrdes.
# Kontrollér dæktryk, og pust dem op, hvis de mangler luft.
# Genstart dæktrykkontrol, når dæktrykket er korrekt indstillet.

(/ side 329)

Dæktrykskontrol virker 
ikke

* Dæktrykkontrollen er defekt.
# Kontakt et autoriseret værksted.

Nøgle
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Â
* Nøglegenkendelsen er forstyrret.
# Flyt nøglen til en anden position i køretøjet.
# Start køretøjet med nøglen på startpladsen (/ side 113).
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Læg nøglen på det mar-
kerede sted Se instruk-
tionsbogen

Â
Nøglen ikke identifice-
ret (rød displaymedde‐
lelse)

* Nøglen bliver ikke genkendt og er ikke længere i køretøjet.

Nøglen er ikke længere i køretøjet, og du slukker for motoren:

R Motoren kan ikke længere startes.
R Køretøjets centrallås kan ikke låse.

# Kontrollér, om nøglen er i køretøjet.

Hvis nøglen ikke kan genkendes på grund af en stærk radiokilde,
skal du gøre som følger:
# Stop, som færdselsloven tillader det.
# Læg nøglen på startpladsen for at starte med nøgle

(/ side 113).

Â
Nøglen ikke identifice-
ret (hvid displaymedde‐
lelse)

* Nøglen kan ikke genkendes midlertidigt.
# Flyt nøglen til en anden position i køretøjet.
# Hvis nøglen ikke kan genkendes senere, skal motoren startes

med nøglen på startpladsen (/ side 113).

Â
Skift batteri i nøgle

* Nøglens batteri er brugt op.
# Udskift batteriet (/ side 45).

Â
Få udskiftet nøglen

* Nøglen skal fornys.
# Kontakt et autoriseret værksted.

Køretøj
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¥
Fyld sprinklervæske på

* Vandstanden i vaskevandsbeholderen er faldet til under minimum.
# Fyld vand i beholderen (/ side 284).

* Mindst en dør er åben.
# Luk alle døre.

* Motorhjelmen er åben.
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& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af oplåst motorhjelm
under kørslen

Hvis motorhjelmen ikke er låst, kan den åbne sig under kørslen
og spærre for dit udsyn.
# Oplås aldrig motorhjelmen under kørsel.
# Kontrollér altid, at motorhjelmen er fastlåst, før du kører.

# Stop, som færdselsloven tillader det.
# Luk motorhjelmen.

&
Virker ikke Se instruk-
tionsbogen

* Parkeringsvarmen er midlertidigt i fejltilstand.
# Med vandret placeret køretøj og afkølet motor: Forsøg fire

gange med flere minutters afstand at tænde for parkeringsvar‐
men.

# Hvis parkeringsvarmen ikke tændes: Kontakt et autoriseret
værksted.

&
Virker ikke Fyld brænd-
stof på

* Der er for lidt brændstof i tanken. Parkeringsvarmen kan ikke tæn‐
des.
# Fyld brændstof på bilen.

&
Virker ikke Svagt batteri

* Køretøjets netspænding er for lav.

Parkeringsvarmen er slukket.
# Kør en længere strækning, til batteriet igen er tilstrækkeligt

opladt.

_
Drej på rattet inden start

* Biler med manuel gearkasse: Den elektriske ratlås kunne ikke
oplåse styretøjet.
# Slå tændingen fra.
# Drej rattet lidt mod venstre og højre for at deaktivere spændin‐

gen.
# Slå tændingen til igen.

Ð
Fejl i styretøj Forøget 
kraftanvendelse Se 
instruktionsbogen

* Servounderstøtningen af styringen er i fejltilstand.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af ændrede styreegen‐
skaber

Hvis styretøjets servostøtte svigter delvist eller helt, skal du
bruge flere kræfter på at styre.
# Kør forsigtigt videre, hvis det er muligt at styre sikkert.
# Opsøg eller kontakt et autoriseret værksted med det

samme.

# Kør forsigtigt videre, hvis det er muligt at styre sikkert.
# Kontakt omgående et autoriseret specialværksted.
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Ð
Fejl i styretøj Stands 
med det samme Se 
instruktionsbogen

* Styringen er i fejltilstand. Styreevnen er stærkt begrænset.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af nedsat styreevne

Bilens driftssikkerhed er i fare, når styretøjet ikke længere virker
efter hensigten.
# Stands bilen med det samme under hensyntagen til trafik‐

ken. Kør ikke videre!
# Kontakt et autoriseret værksted.

# Stop, som færdselsloven tillader det. Kør ikke videre!
# Kontakt et autoriseret værksted.

Skift til position P eller N 
for at starte

* Du har forsøgt at starte motoren med gearet i positionen h eller
k.
# Stil gearet i positionen j eller i for at starte.

Træd først på bremsen 
for at skifte til gearposi-
tion R

* Du har forsøgt at skifte fra position h eller i til position k.
# Træd på bremsepedalen.
# Sæt gearet i positionen k.

Klimaanlæg Fejl Se 
instruktionsbogen

* Klimatiseringssystemets er midlertidigt begrænset. Luftmængde og
frisklufttilførsel reguleres automatisk.
# Få klimatiseringssystemet kontrolleret på et autoriseret værk‐

sted.

Backup-batteri Fejl * Gearets nødbatteri bliver ikke længere opladt.
# Kontakt et autoriseret værksted.
# Sæt indtil da altid gearet manuelt i stillingen j, før motoren

slukkes.
# Aktivér parkeringsbremsen, når køretøjet forlades.

Ikke muligt at bakke 
Opsøg værksted

* Gearet er i fejltilstand. Det er ikke længere muligt at indstille bak‐
gearet.
# Kontakt et autoriseret værksted.

Gearkasse Fejl Stands 
bilen

* Gearet er i fejltilstand. Gearet bringer sig automatisk i stillingen i.
# Stop, som færdselsloven tillader det.
# Sæt gearstangen i positionen j.
# Kontakt et autoriseret værksted.

d
Bil er driftsklar Slå tæn-
ding fra inden bil forlades

* Du er ved at forlade køretøjet i køreklar tilstand.
# Hvis du forlader køretøjet, skal tændingen slukkes og nøglen

fjernes.
# Hvis du ikke forlader køretøjet, er det nødvendigt at afbryde den

elektriske forbruger, f.eks. sædeopvarmningen. Ellers kan
12‑V‑batteriet aflades, så køretøjet kun kan startes vha. et frem‐
med batteri (starthjælp).

Uden gearskifte Opsøg 
værksted

* Gearet er i fejltilstand. Gearindstillingen kan ikke længere skiftes.
# Hvis gearet er i positionen h, er det nødvendigt at søge et auto‐

riseret autoværksted uden at skifte gear.
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# Med gearet i alle andre positioner, skal køretøjet parkeres uden
at det udgør en fare for trafiksikkerheden..

# Kontakt et autoriseret værksted.

Position P kun når bilen 
holder stille

* Gearet kan kun bringes i stillingen j, når køretøjet holder stille.

Permanent N aktiveret 
Pas på, bil kan rulle

* Mens køretøjet ruller eller kører bringes gearet i positionen i.
# Stop ved at træde på bremsepedalen, og bring gearet i positio‐

nen j, når køretøjet holder stille.
# Stil gearet i positionen h eller k for at køre videre.

Pas på, bil kan rulle 
Førerdør åben og gear-
kasse ikke i P

* Døren på førersiden er ikke helt lukket, og gearet er i positionen k,
i ellerh.
# Bring gearet i positionen j, når køretøjet henstilles.

Træd på bremsen og 
start motoren for at 
skifte fra P eller N

* Køretøjer med forhjulstræk: Du har forsøgt at skifte fra position
j eller i til en anden gearposition.
# Træd på bremsepedalen.
# Start motoren.

Træd på bremsen for at 
skifte fra P

* Du har forsøgt at skifte gear fra positionen j.
# Træd på bremsepedalen.

Sporing af bil er aktive-
ret. Detaljer fremgår af 
håndbogen eller den til-
hørende mobil-app.  
eller  bilens sporing akti-
veret, se manual eller 
mobil app.

* Bilen har aktiverede tjenester fra Mercedes PRO.

Under visse forhold er en sporing af bilen inden for rammerne af
Mercedes PRO connect mulig.
# Kontroller status for de aktiverede tjenester på http://

mercedes.pro.
# Forespørg om detaljer hos bilens ejer.

Fejl vedTrin ikke kørt ud 
Se instruktions-
bogeneller trin efter 
udkøring

* Det elektriske trin er ikke eller kun delvist kørt ud.
# Pas på, at der er tilstrækkeligt frirum til det elektriske trin.
# Åbn eller luk skydedøren igen.
# Hvis det elektriske trin stadig ikke kører helt ud, skal du skubbe

det ind manuelt (nødoplåsning) (/ side 55).
# Gør passagerer opmærksomme på det manglende trin før

udstigning.

Fejl vedTrin ikke kørt ind 
Se instruktions-
bogeneller trin efter ind-
køring

* Det elektriske trin er ikke eller kun delvist kørt ind.
# Pas på, at der er tilstrækkeligt frirum til det elektriske trin.
# Åbn eller luk skydedøren igen.
# Hvis det elektriske trin stadig ikke kører helt ind, skal du skubbe

det ind manuelt (nødoplåsning) (/ side 55).
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Adaptiv fjernlysassistent 
Kameraudsyn nedsat Se 
instruktionsbogen

* Kameraudsyn er reduceret. Mulige årsager:

R Snavset forrude i kameraets synsfelt
R kraftig nedbør eller tåge

Køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrrede eller midler‐
tidigt ikke tilgængelige.

Når forholdene er ændrede vil køre- og køresikkerhedssystemerne
igen være tilgængelige.

Hvis displaymeddelelsen ikke slukker:
# Stands under hensyntagen til trafikken.
# Gør forruden rent.

Adaptiv fjernlysassistent 
ikke til rådighed lige nu 
Se instruktionsbogen

* Den adaptive fjernlysassistent er midlertidigt ikke til rådighed.

Systemets grænser er nået (/ side 86).
# Køre videre.

Når årsagerne ikke længere forligger, vil systemet igen være til
rådighed. En meddelelse vises på displayet Adaptiv fjernlysassi-
stent til rådighed igen.

Adaptiv fjernlysassistent 
virker ikke

* Den adaptive fjernlysassistent er defekt.
# Kontakt et autoriseret værksted.

b
Tænd kørelyset

* Du kører uden nærlys.
# Drej lyskontakten i positionen L.

eller
# Drej lyskontakten i positionen Ã.

b
Sluk lyset

* Du forlader køretøjet, men lyset er ikke tændt.
# Drej lyskontakten i positionen Ã.

b
AUTO-lys virker ikke

* Lyssensoren er i fejltilstand.
# Kontakt et autoriseret værksted.

b
Fejl Se instruktionsbogen

* Den udvendige belysning er i fejltilstand.
# Kontakt et autoriseret værksted.
Køretøj med anhængeranordning: En sikring kan være sprunget.
# Stands under hensyntagen til trafikken.
# Kontrollér, og udskift eventuelt sikringerne(/ side 309).

b
Nærlys til ven-
stre (Eksempel)

* Den respektive lyskilde er defekt.
# Kontakt et autoriseret værksted.

eller
# Kontrollér, om lyskilden skal udskiftes.
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Oversigt over advarsels- og kontrollamper

Når tændingen slås til, udfører nogle systemer en
selvtest. Under denne test kan nogle advarsels-
og kontrollamper midlertidigt tænde eller blinke.
Dette udgør ikke en fejl. Det er først, når advar‐
sels- og kontrollamper tænder efter motorstart
eller under kørslen, at de signalerer en fejltil‐
stand.

Advarsels- og kontrollamper:
L Nærlys (/ side 84)

T Positionslys (/ side 84)

K Fjernlys(/ side 85)

#! Blinklys(/ side 85)

R Tågebaglygte(/ side 84)

ü Sikkerhedssele ikke spændt
(/ side 386)

J Bremser (rød) (/ side 382)

J Bremser (gul) (/ side 382)

! ABS i fejltilstand (/ side 382)

+ Terrænkørsel

÷ ESP® (/ side 382)

å ESP® OFF (/ side 382)

æ Aktiv bremseassistent frakoblet
(/ side 151)

! Elektrisk parkeringsbremse lukket
(rød)(/ side 382) (/ side 382)

! Elektrisk parkeringsbremse (gul)
(/ side 382) (/ side 382)

Ð Servostyring i fejltilstand
(/ side 387)

# Elektrisk fejl (/ side 387)

6 Sikkerhedssystem (/ side 382)

; Motordiagnose (/ side 387)

æ Brændstofreserve med visning af
tankdækslets placering (/ side 387)

? Kølevæske er for varm (/ side 387)

· Afstandsadvarsel (/ side 387)

% Gløderør

h Dæktrykskontrol

Sikkerhedssystemer

Advarsels-/kontrol‐
lampe

Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

!
Rød kontrollampe elek‐
trisk parkeringsbremse
lukket lyser ikke

!
Den gule kontrollampe
for defekt i den elektriske
parkeringsbremse lyser
ikke

Køretøjer med elektrisk parkeringsbremse: Den røde kontrollampe
for den elektriske parkeringsbremse lyser ikke. Den gule kontrollampe
for den elektriske parkeringsbremse lyser.

Kontrollampernes betydning:

R Den røde kontrollampe lyser ikke: Den elektriske parkeringsbremse
er deaktiveret.
R Den gule kontrollampe lyser: Den elektriske parkeringsbremse er

fejlbehæftet.

# Se meddelelserne i multifunktionsdisplayet.
# Slå tændingen til og fra.
# Hvis fejlmeddelelsen består, skal du kontakte et autoriseret værk‐

sted.
# Køretøjet må kun parkeres på et plant underlag, og sørg for at sikre

den imod at sætte sig i bevægelse (/ side 145).

!
Rød kontrollampe elek‐
trisk parkeringsbremse
lukket lyser

Køretøjer med elektrisk parkeringsbremse: Den røde og den gule
kontrollampe for den elektriske parkeringsbremse lyser.

Kontrollampernes betydning:

R Den røde kontrollampe for den elektriske parkeringsbremse lyser:
Den elektriske parkeringsbremse er aktiveret.
R Den gule kontrollampe for den elektriske parkeringsbremse lyser:

Den elektriske parkeringsbremse er fejlbehæftet.
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!
Den gule kontrollampe
for defekt i den elektriske
parkeringsbremse lyser
ikke

# Slå tændingen til og fra.
# Hvis fejlmeddelelsen består, skal du kontakte et autoriseret værk‐

sted.
# Se meddelelserne i multifunktionsdisplayet.
# Hvis det ikke er muligt at deaktivere den elektriske parkerings‐

bremse, må køretøjet ikke benyttes.

!
Rød kontrollampe elek‐
trisk parkeringsbremse
blinker

!
Den gule kontrollampe
for defekt i den elektriske
parkeringsbremse lyser
ikke

Køretøjer med elektrisk parkeringsbremse: Den røde kontrollampe
for den elektriske parkeringsbremse blinker. Den gule kontrollampe for
den elektriske parkeringsbremse lyser.

Kontrollampernes betydning:

R Den røde kontrollampe for den elektriske parkeringsbremse blinker:
Aktiveringsstatussen for den elektriske parkeringsbremse er ukendt.
R Den gule kontrollampe for den elektriske parkeringsbremse lyser:

Den elektriske parkeringsbremse er fejlbehæftet.

# Se meddelelserne i multifunktionsdisplayet.
# Slå tændingen til og fra.
# Slå den elektriske parkeringsbremse til og fra via kontakten, men

bremsepedalen holdes nede.
# Hvis fejlmeddelelsen består, skal køretøjet parkeres på et plant

underlag, og sørg for at sikre den imod at sætte sig i bevægelse
(/ side 145).

# Kontakt et autoriseret værksted.
# Hvis kontrollampen blinker rødt, må køretøjet ikke benyttes, da en

overophedning af bremsesystemet er mulig.

!
Rød kontrollampe elek‐
trisk parkeringsbremse
lukket lyser

!
Den gule kontrollampe
for defekt i den elektriske
parkeringsbremse lyser
ikke.

Køretøjer med elektrisk parkeringsbremse: Den røde kontrollampe
for den elektriske parkeringsbremse lyser. Den gule kontrollampe for
den elektriske parkeringsbremse lyser ikke.

Kontrollampernes betydning:

R Den røde kontrollampe for den elektriske parkeringsbremse lyser:
Den elektriske parkeringsbremse er aktiveret.
R Den gule kontrollampe for den elektriske parkeringslampe lyser

ikke: Der foreligger ingen fejl i den elektriske parkeringsbremse.

# Kør ikke i køretøjet med aktiveret elektrisk parkeringsbremse.

!
Rød kontrollampe for par‐
keringsbremse lukket
lyser

Køretøjer med manuel parkeringsbremse: Den røde kontrollampe for
parkeringsbremsen lyser.

Kontrollampens betydning:

R Den røde kontrollampe for parkeringsbremsen lyser: Parkerings‐
bremsen er aktiveret.

# Kør ikke i køretøjet med aktiveret parkeringsbremse.
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J
Advarselslampe for
bremser (gul)

Den gule bremseadvarselslampe lyder, når motoren kører.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved fejl i bremsesystemet

Hvis der er fejl i bremsesystemet, kan bremseegenskaberne være
forringet.
# Kør forsigtigt videre.
# Få bremsesystemet kontrolleret på et autoriseret værksted

med det samme.

# Køre forsigtigt videre med tilpasset hastighed og tilstrækkelig
afstand til forankørende køretøjer.

# Hvis multifunktionsdisplayet viser en displaymeddelelse skal denne
overholdes.

# Kontakt et autoriseret værksted.

J
Advarselslampe for
bremser (rød)

Den røde bremseadvarselslampe lyder, når motoren kører.

Mulige årsager:

R Der er en fejl i bremsekraftforstærkningen.
R Der er fejl i EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
R For lidt bremsevæske i bremsevæskebeholderen.

& ADVARSEL Risiko for ulykker og kvæstelser ved fejl på bremse‐
kraftforstærkning

Hvis bremsekraftforstærkning er fejlbehæftet, kan en øget bremse‐
pedalkraft være påkrævet for at bremse. Bremseegenskaber kan
påvirkes. Bremselængden kan være længere i nødopbremsningssi‐
tuationer.
# Stop, som færdselsloven tillader det. Kør ikke videre!
# Kontakt et autoriseret værksted.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved fejl i EBD (elektronisk bremse‐
kraftfordeling)

Hvis der er fejl i EBD, kan hjulene blokeres ved opbremsning.

Bremseadfærden kan være påvirket.

Bremselængden kan være længere i nødsituationer.
# Stop, som færdselsloven tillader det. Kør ikke videre!
# Kontakt et autoriseret værksted.

& ADVARSEL Fare for ulykke ved lav bremsevæskestand

Hvis bremsevæskestanden er for lav, kan bremsevirkningen og der‐
med bremseegenskaberne være forringet.
# Stands bilen med det samme under hensyntagen til trafikken.

Kør ikke videre!
# Kontakt et autoriseret værksted.
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# Fyld ikke bremsevæske på.

# Stop, som færdselsloven tillader det. Kør ikke videre!
# Kontakt et autoriseret værksted.

6
Advarselslampe for sik‐
kerhedssystem

Den røde advarselslampe for sikkerhedssystemet er tændt, mens
motoren kører.

Sikkerhedssystemet er i fejltilstand.

& ADVARSEL Fare for personskade på grund af funktionsfejl i sik‐
kerhedssystemet

Hvis sikkerhedssystemet er defekt, kan komponenter i sikkerheds‐
systemet blive aktiveret utilsigtet eller ikke blive udløst som tilsigtet
ved en ulykke. Det kan f.eks. vedrøre selestrammer eller airbag.
# Få sikkerhedssystemet kontrolleret og repareret med det

samme på et autoriseret værksted.

# Køre forsigtigt videre.
# Se meddelelserne i multifunktionsdisplayet.
# Kontakt omgående et autoriseret værksted.

÷
Advarselslampe ESP®

lyser

Den gule ESP-advarselslampe® lyser, mens motoren kører.

ESP® er i fejltilstand.

Også andre køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrret.

& ADVARSEL Fare for at skride ud ved fejl i ESP®

Hvis der er fejl i ESP®, gennemfører ESP® ikke nogen køretøjsstabi‐
lisering. Desuden er andre kørselssikkerhedssystemer også deakti‐
veret.
# Kør forsigtigt videre.
# Få ESP® kontrolleret på et autoriseret værksted.

# Køre forsigtigt videre.
# Se meddelelserne i multifunktionsdisplayet.
# Kontakt et autoriseret værksted.

÷
Advarselslampe ESP®

blinker

Den gule advarselslampe ESP® blinker under kørslen.

ESP® griber ind (/ side 150).
# Tilpas kørestilen til vej- og vejforhold.

å
Advarselslampe ESP®

OFF

Den gule ESP-advarselslampe® OFF lyser, mens motoren kører.

ESP® er slået fra.
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& ADVARSEL Fare for at skride ud ved kørsel med deaktiveret
ESP®

Når ESP® er afbrudt, foretager ESP® ingen stabilisering af bilen.
Desuden er andre kørselssikkerhedssystemers funktion nedsat.
# Kør forsigtigt videre.
# Slå kun ESP® fra så længe, som situationen kræver.

Hvis ESP® ikke kan slås til, er ESP® defekt.
# Få ESP® kontrolleret på et autoriseret værksted med det

samme.

# Overhold anvisningerne om frakobling af® ESP (/ side 150).

!
ABS-advarselslampe

Den gule ABS-advarselslampe lyser, mens motoren kører.

ABS er i fejltilstand.

Hvis der også udsendes en alarmtone, er EBD i fejltilstand.

Også andre køre- og køresikkerhedssystemer kan være forstyrret.

& ADVARSEL Fare for at skride ud ved fejl i EBD eller ABS

Hvis EBD eller ABS er defekt, kan hjulene blokere under bremsning.

Dermed er styreevnen og bremseegenskaberne nedsat betydeligt.
Bremselængden kan blive større i nødbremsesituationer. Desuden
er andre kørselssikkerhedssystemer slået fra.
# Kør forsigtigt videre.
# Få bremsesystemet kontrolleret på et autoriseret værksted

med det samme.

# Køre forsigtigt videre.
# Se meddelelserne i multifunktionsdisplayet.
# Kontakt et autoriseret værksted.

Sikkerhedssele

Advarsels-/kontrol‐
lampe

Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

7
Advarselslampe sikker‐
hedssele blinker

Den røde advarselslampe for sikkerhedssele blinker, og der udsendes et
lydsignal med intervaller.

Føreren eller passageren har ikke sikkerhedssele på under kørslen
(hastighed over 25 km/h).
# Spænd sikkerhedsselen (/ side 33).
Der ligger genstande på passagersædet.
# Fjern genstandene fra passagersædet.
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7
Advarselslampe for sik‐
kerkhedssele lyser

Den røde advarselslampe for sikkerhedssele lyser efter start af
motoren.

Desuden kan der lyde en advarselslyd.

Når køretøjet holder stille: Advarselslampe for sikkerhedssele minder
fører og passager om at spænde sikkerhedsselelen.
# Spænd sikkerhedsselen (/ side 33).

Genstande, som er placeret på passagersædet, kan forhindre, at sikker‐
hedsselens advarselslampe slukker.

Kørselssystemer

Advarsels-/kontrol‐
lampe
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·
Advarselslampe
afstandsadvarsel

Den røde advarselslampe for afstandsadvarsel lyser under kørslen.

Afstanden til det forankørende køretøj er for kort i forhold til den valgte
hastighed.

Hvis der udsendes en advarselstone, nærmer du dig med for høj hastig‐
hed.
# Vær klar til at bremse.
# Øg afstanden.

Køretøj

Advarsels-/kontrol‐
lampe

Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

Ð
Advarselslampe servosty‐
ring

Den røde advarselslampe for servostyring lyser, mens motoren kører.

Der er fejl ved servostyringen eller selve styringen.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af nedsat manøvredygtig‐
hed

Bilens driftssikkerhed er i fare, når styretøjet ikke længere virker
efter hensigten.
# Kontakt et autoriseret værksted.

# Se meddelelserne i multifunktionsdisplayet.

Motor

Advarsels-/kontrol‐
lampe

Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

?
Den røde advarselslampe for kølervæske lyser, mens motoren kører.

Mulige årsager:

R Temperatursensor i fejltilstand
R Kølevæskestanden er for lav
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Advarselslampe køler‐
væske

R Lufttilførslen til motorkøleren er forhindret
R Motorkølerens blæser i fejltilstand

Hvis der også udsendes en advarselstone, har kølevæskens temperatur
overskredet 120 °C.

& ADVARSEL Risiko for forbrænding ved åbning af motorhjelmen

Hvis du åbner motorhjelmen ved en overophedet motor eller en
brand i motorrummet, kan du komme i kontakt med varme luftarter
eller andre drivmidler, der trænger ud.
# Lad den overophedede motor køle af, før du åbner motorhjel‐

men.
# Ved brand i motorrummet skal du holde motorhjelmen lukket

og kontakte brandvæsenet.

# Stop, som færdselsloven tillader det, og sluk for motoren. Kør ikke
videre!

# Se meddelelserne i multifunktionsdisplayet.

Hvis kølevæsketemperaturen vises i den lave ende af temperaturska‐
laen:
# Kontakt et autoriseret værksted.

Eller:
# Forlad køretøjet, og hold dig på afstand af køretøjet indtil motoren

er afkølet.
# Kontrollér kølervæskestanden (/ side 283).
# Kontrollér, at lufttilførslen til motorkøleren ikke er forhindret.
# Køre videre til nærmeste autoriserede værksted uden at belaste

motoren for meget. Vær herunder opmærksom på, at kølevæske‐
temperaturens visning holder sig på under 120 °C.

#
Advarselslampe for elek‐
trisk fejl

Den røde advarselslampe for elektrisk fejl lyser.

Der er opstået en fejl i det elektriske system.
# Se meddelelserne i multifunktionsdisplayet.

æ
Advarselslampe for
brændstofreserve

Den gule advarselslampe for brændstofreserve lyser, mens motoren
kører.

Brændstofmængden har nået reservetankniveau.
# Tank op.

;
Advarselslampe for
motordiagnose

Den gule advarselslampe for motordiagnose lyser, når motoren kører.

Der er en fejl i motoren, i udstødningssystemet eller i brændstofsyste‐
met.

Grænseværdierne for emission kan i så fald være overskredet, og
motoren kører eventuelt i nødfunktion.
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# Få bilen kontrolleret så hurtigt som muligt på et autoriseret værk‐
sted.

Dæk

Advarsels-/kontrol‐
lampe

Mulig årsag/følge og M Løsningsforslag

h
Advarselslampe dæk‐
trykskontrolsystem blin‐
ker

Den gule advarselslampe for dækkontrol (tryktab/fejl) blinker i ca. et
minut og lyser derefter fast.

Dæktrykkontrollen er defekt.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af fejl i dæktrykskontrolsy‐
stemet

Hvis der er fejl i dæktrykskontrolsystemet, kan det ikke advare efter
hensigten ved tryktab i et eller flere dæk.

Dæk med et for lavt dæktryk kan fx nedsætte køreegenskaberne
samt styre‑ og bremseegenskaberne.
# Få dæktrykskontrolsystemet kontrolleret på et autoriseret

værksted.

# Kontakt et autoriseret værksted.

h
Advarselslampe dæk‐
trykskontrolsystem lyser

Den gule advarselslampe for dæktrykskontrol (tryktab/fejl) lyser.

Dæktrykkontrollen har registeret et tab af dæktryk på mindst et dæk.

& ADVARSEL Fare for ulykke på grund af for lavt dæktryk

Der er følgende risici forbundet med dæk med for lavt dæktryk:

R De kan springe, særligt ved tiltagende læsning og hastighed.
R De kan blive slidt uforholdsmæssigt meget og/eller uensartet,

hvilket kan nedsætte dækkenes vejgreb kraftigt.
R Køreegenskaberne samt styre-‑ og bremseegenskaber kan være

kraftigt nedsat.

Som en følge heraf kan du miste herredømmet over bilen.
# Vær opmærksom på de anbefalede dæktryk.
# Justér dæktrykket, hvis det er nødvendigt.

# Stop køretøjet som færdselsloven tillader.
# Kontrollér dæktryk og dæk.
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1, 2, 3 ...
12 V-stikdåse

se Stikdåse (12 V)
230 V-stikdåse

se Stikdåse (230 V) (midterkonsol foran)
230 V-stikdåse  ....................................... 80
360°-kamera  ......................................... 163

funktion  ............................................ 163
pleje  ................................................. 288
til-/frakobling af automatisk funk‐
tion (bakkamera)  .............................. 164
valg af visning  ................................... 164

A
ABS (antiblokeringssystem)  ................ 149
Acceleration

se Anvendelse af kickdown
Adaptiv fjernlys-assistent

Funktion  ............................................. 86
Til-/frakobling  .................................... 87

Adaptiv hastighedsregulering
se Aktiv afstandsassistent DISTRONIC

Adaptivt stoplys  ................................... 154

AdBlue®  ......................................... 138, 352
additiver  ................................... 138, 352
påfyldning  ......................................... 139
påfyldningsmængde  ......................... 352
renhed  ...................................... 138, 352
Visning af påfyldningsniveau  ............ 139
Visninger af rækkevidde  ................... 139

Additiver  ............................................... 353
AdBlue®  ................................... 138, 352
motorolie  .......................................... 353

Adgangsdata
indstilling (Bluetooth®)  ..................... 258

ADR (arbejdsomdrejningstalsregule‐
ring)

indstilling  .......................................... 173
Adressebog

se Kontakter
Advarsels- og kontrollampe  ..................... 7
Advarsels- og kontrollamper

Oversigt  ............................................ 382
Advarsels-/kontrollampe

!ABS-advarselslampe  ................ 386
·Advarselslampe afstandsad‐
varsel  ............................................... 387

hAdvarselslampe dæktrykskon‐
trolsystem blinker  ............................. 389
hAdvarselslampe dæktrykskon‐
trolsystem lyser  ................................ 389

÷Advarselslampe ESP® blinker  ... 385

÷Advarselslampe ESP® lyser  ...... 385

åAdvarselslampe ESP® OFF  ....... 385
JAdvarselslampe for bremser
(gul)  .................................................. 384
JAdvarselslampe for bremser
(rød)  ................................................. 384
æAdvarselslampe for brænd‐
stofreserve  ....................................... 388
#Advarselslampe for elektrisk
fejl  .................................................... 388
;Advarselslampe for motor‐
diagnose  .......................................... 388
6Advarselslampe for sikker‐
hedssystem  ...................................... 385
7Advarselslampe for sikker‐
khedssele lyser  ................................. 387
?Advarselslampe kølervæske  ..... 387
ÐAdvarselslampe servostyring  .... 387
7Advarselslampe sikkerheds‐
sele blinker  ....................................... 386
!Den gule kontrollampe for
defekt i den elektriske parkerings‐
bremse lyser ikke  ..................... 382, 383
!Den gule kontrollampe for
defekt i den elektriske parkerings‐
bremse lyser ikke.  ............................ 383
!Rød kontrollampe elektrisk
parkeringsbremse blinker  ................. 383
!Rød kontrollampe elektrisk
parkeringsbremse lukket lyser  
.................................................. 382, 383
!Rød kontrollampe elektrisk
parkeringsbremse lukket lyser ikke  .. 382
!Rød kontrollampe for parke‐
ringsbremse lukket lyser  .................. 383

Advarselslampe  .................................... 292
Advarselssystem

se Tyverialarm
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Advarselstrekant
opstilling  .......................................... 292
udtagning  ......................................... 292

Advarselsvest  ....................................... 292
Af-/oplåsning

ekstra dørsikring  ................................ 46
oplåsning og åbning af fordøre
indefra  ................................................ 47
til-/frakobling af automatisk aflås‐
ning  .................................................... 48

Afbrydelse af alarm (tyverialarm)  ......... 60
Afdeling

se Autoriseret værksted
Afstandsmåler

se Dagsstrækning
Afstandsreguleringsfartpilot

se Aktiv afstandsassistent DISTRONIC
Airbag  ...................................................... 33

aktivering  ............................................ 31
beskyttelsesvirkning  ........................... 34
beskyttelsesvirkning begrænset  ......... 34
frontairbag (fører, forsædepassa‐
ger)  ..................................................... 33
monteringssteder  ............................... 33
oversigt  .............................................. 33
rudeairbag  .......................................... 33
sideairbag  ........................................... 33

Akseltryk  ............................................... 348
Aktiv afstandsassistent DISTRONIC  ... 157

forudsætninger  ................................. 158
frakobling/deaktivering  .................... 158
funktion  ............................................ 157
lagring af hastighed  .......................... 158
systembegrænsninger  ...................... 157
taster på rattet  ................................. 158
tilkobling/aktivering  ......................... 158
valg af hastighed  .............................. 158
øge/sænke hastighed  ...................... 158

Aktiv bremseassistent  ......................... 151
funktion/oplysninger  ........................ 151
indstilling  .......................................... 153

Aktiv Lane Keeping-assistent  .............. 170
funktion  ............................................ 170
kørsel med anhænger  ....................... 170
systembegrænsninger  ...................... 170

Aktiv parkeringsassistent
manøvreringshjælp  ........................... 165

Aktivering/deaktivering af A/C-
funktion  ................................................. 102
Aktivering/deaktivering af bagrude‐
varme  .................................................... 104

Aktivering/deaktivering af cirkulati‐
onsluftfunktion  ..................................... 103
Aktivering/deaktivering af forrude‐
varme  .................................................... 104
Aktivering/deaktivering af LOW
RANGE  ................................................... 131
Aktivering/deaktivering af synkro‐
niseringsfunktion (Betjeningsen‐
hed)  ....................................................... 103
Akustisk låsetilbagemelding

til-/frakobling  ..................................... 45
Akvaplaning  ........................................... 118
Alarmsystem

se Tyverialarm
Alkoholindtagelse og kørsel  ................ 114
Alternativ rute

se Rute
Anbefalet gear  ...................................... 125
Android Auto  ......................................... 256

afslutning  ......................................... 257
forbindelse af mobiltelefon  ............... 256
information  ....................................... 256
lydindstillinger  .................................. 257
overførte bildata  ............................... 257
oversigt  ............................................ 256

Android Auto™
styring via programtaster  ................. 257

Anhængerdrift
Lane Keeping-assistent  ..................... 170
Montering af kuglehals  ..................... 175
oplysninger  ....................................... 173
Stikdåse  ............................................ 176
Til-/frakobling af anhænger  .............. 176

Anhængerlast  ....................................... 357
Anhængerstabilisering  ......................... 151
Anhængertræk

Afmontering af kuglehals  .................. 175
generelle oplysninger  ....................... 357
Henvisninger til anhængerdrift  ......... 173
Montering af kuglehals  ..................... 175
pleje  ................................................. 288
Stikdåse  ............................................ 176

Ansvar for tingsmangel (køretøj)  .......... 27
Antiblokeringssystem

se ABS (antiblokeringssystem)
Anvendelse af kickdown  ...................... 128
Apple CarPlay™  .................................... 255

afslutning  ......................................... 256
forbindelse af iPhone®  ..................... 255
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lydindstillinger  .................................. 255
oplysninger  ....................................... 255
overførte bildata  ............................... 257
oversigt  ............................................ 255
styring via programtaster  ................. 255

Arbejdsomdrejningstalsregulering
aktivering/deaktivering  .................... 172
funktion  ............................................ 172

Askebæger
i opbevaringsrum forrude  ................... 79

ASR (antispinregulering)  ...................... 150
Assistent-grafik (bilens computer)  ..... 181
ASSYST PLUS  ........................................ 279

funktion/oplysninger  ........................ 279
regelmæssige servicearbejder  ......... 279
Stilstandstider, hvor klemmerne er
taget af batteriet  .............................. 279
særlige serviceforanstaltninger  ........ 279
Visning af servicetidspunkt  .............. 279

ATTENTION ASSIST  ....................... 165, 166
funktion  ............................................ 165
indstilling  .......................................... 166
systembegrænsninger  ...................... 165

Automatgearkasse
Begrænsning af gearskifteområde  .... 127
DIRECT SELECT-gearvælger  .............. 126
gearpositioner  .................................. 126
gearpositionsindikator  ...................... 126
kickdown  .......................................... 128
skift til bakgear  ................................ 126
Skift til frigear  ................................... 126
skift til kørselsposition  ..................... 127
skift til parkeringsposition  ................ 127

Automatisk distanceregulering
se Aktiv afstandsassistent DISTRONIC

Automatisk kørelys  ................................ 84
Automatisk motorstart (ECO start-
stop-funktion)  ....................................... 121
Automatisk motorstop (ECO start-
stop-funktion)  ....................................... 121
Autoriseret værksted  ............................. 26

B
Bagagebærersystemer (Henvisnin‐
ger)  ......................................................... 274
Bagagerumslys

Bevægelsesdetektor  ........................... 89
Bagdøre

åbning og lukning (indefra)  ................. 53
åbning og lukning (udefra)  .................. 53

Bagrudevarme  ....................................... 101
Bagrudevisker

skift  .................................................... 96
Til-/frakobling  .................................... 95

Bagsæde
Bevægelsesdetektor  ........................... 89

Bagsædebænk
se Sæder

Bakkamera  ............................................ 160
funktion  ............................................ 160
pleje  ................................................. 288
til-/frakobling af automatisk funk‐
tion (360°-kamera)  ........................... 164

Baklys
Udskiftning af lyskilde  ........................ 93
Udskiftning af lyskilde (kassevogn
og kombi)  ............................................ 91

BAS (bremseassistentsystem)  ............ 150
Batteri

af-/påmontering af startbatteri  ........ 300
afklemning af startbatteriet  .............. 299
aftagning af klemmer på det ekstra
batteri i motorrummet  ...................... 303
aftagning af klemmer på ekstra
batteri under passagersæde  ............ 303
Fjernbetjening (motoruafhængigt
varme-/ventilationssystem)  ............. 108
nøgle  .................................................. 45
opladning  ......................................... 297
opladning af bilens batteri  ................ 297
oplysninger (bil)  ................................ 295
startbatteri  ....................................... 299
starthjælp (bil)  .................................. 297

Batterihovedafbryder
oplysninger  ....................................... 124
til-/frakobling af spændingsforsy‐
ning  .................................................. 124

Begrænsning af gearskifteområde  ..... 127
Begrænsning af hastighed

se Fartbegrænser
Belastningsfordeling  ............................ 272
Belysning

se Lys
Beskeder

afsendelse  ........................................ 254
anvendelse af skabelon  .................... 254
besvarelse  ........................................ 254
brug af nummer/URL  ....................... 254
indstilling af vist sms-besked  ........... 253
læsning  ............................................ 253
opkald til afsender  ............................ 254
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skrivning  ........................................... 254
sletning  ............................................ 254
stemmekommandoer (LINGUATRO‐
NIC)  .................................................. 197
videresendelse  ................................. 254

Betjen solskærm  .................................... 97
Betjeningssystem

Køretøjs computer  ............................ 179
Bil

aflåsning (automatisk)  ........................ 48
aflåsning (indefra)  ............................... 47
anvendelse efter hensigten  ................ 27
oplåsning (indefra)  .............................. 47
REACH-forordningen  ........................... 27
stemmekommandoer (LINGUATRO‐
NIC)  .................................................. 198
sænkning  ......................................... 340

Bildata
overførsel til Android Auto™  ............. 257
overførsel til Apple CarPlay™  ........... 257
visninger  ........................................... 220

Bilens computer
Menu assistent-grafik  ....................... 181
Menu medier  .................................... 184
Multifunktionsdisplay  ....................... 180
Navigationsmenu  .............................. 183
Telefonmenu  ..................................... 184

Bilens niveau
hævning  ............................................ 134
sænkning  .......................................... 134

Bilnøgle
se Nøgle

Bilvask
se Pleje

Blinklys  .................................................... 85
Ekstra blinklys (køretøjer med fire‐
hjulstræk)  ........................................... 91
til-/frakobling  ..................................... 85
Udskiftning af lyskilde (bag) (chas‐
sis)  ..................................................... 93
Udskiftning af lyskilde (bagende)
(kassevogn og varevogn)  .................... 91
Udskiftning af lyskilde (forende)  ......... 90

Bluetooth®  ............................................. 216
etablering af internetforbindelse  ...... 258
informationer  .................................... 215
til-/frakobling  ................................... 216

Bremse
BAS (bremseassistentsystem)  .......... 150
EBD (Electronic Brakeforce Distri‐
bution)  .............................................. 151
hældning  ........................................... 116

høj og lav belastning  ......................... 116
nye bremseskiver og bremsebe‐
lægninger  .......................................... 116
opbremsning med parkerings‐
bremse  .............................................. 116
våd vejbane  ....................................... 116

Bremseassistentsystem
se BAS (bremseassistentsystem)

Bremsehjælp
se BAS (bremseassistentsystem)

Bremsekraftfordeling
EBD (Electronic Brakeforce Distri‐
bution)  .............................................. 151

Bremsevæske
oplysninger  ....................................... 355

Bremsning
ABS (antiblokeringssystem)  .............. 149
adaptivt stoplys  ................................ 154
aktiv bremseassistent  ....................... 151
HOLD-funktion  ................................. 159
Kørselsoplysninger  ............................ 114
Nye/udskiftede bremsebelægnin‐
ger/bremseskiver  ............................. 114
Reduceret bremsevirkning (saltede
veje)  .................................................. 114
Tilkøringsoplysninger  ........................ 114

Brillerum  ................................................. 77
Brug underlagskile  ............................... 148
Brugerprofiler  ....................................... 207
Brændstof

Afvanding af filter  ............................. 285
Diesel  ............................................... 350
Kvalitet (diesel)  ................................. 350
lave udetemperaturer  ....................... 350
Problemer  ......................................... 137
tankindhold  ...................................... 351
tankning  ........................................... 136
tankreserve  ...................................... 351

Brændstofforbrug (bilens compu‐
ter)  ......................................................... 182
Bugsering  .............................................. 305

hævet for- eller bagaksel  .................. 306
Bugseringsbeskyttelse

funktion  .............................................. 60
til-/frakobling  ..................................... 61

Bugseringsmetoder  ............................. 304
Bugseringsring

opbevaringssted  ............................... 308
på-/afmontering  .............................. 308
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Bugseringsring (opbevaringssted)
se Køretøjets værktøj

Bundbelægning
afmontering/montering (startbat‐
teri)  .................................................. 299

Børn
oplysninger om sikker transport  ......... 35

Børnesikring (døre)  ................................ 42
Børnesæde

anbefalinger til børnesikkerhedsud‐
styr  ..................................................... 42
bagudvendt børnesikkerhedsudstyr
(oplysninger)  ....................................... 39
fastgørelse (oplysninger)  .................... 40
ISOFIX-(anvisninger)  ........................... 37
ISOFIX-(montering)  ............................. 37
oplysninger om sikker transport af
børn  ................................................... 35
passagersæde (bagud-/fremad‐
vendt)  ................................................. 39
passagersæde (oplysninger)  ............... 39
siddepladser egnet til fastgørelse
af børnesikkerhedsudstyr med sele  .... 40
Top Tether  .......................................... 38

C
Car-to-X-Communication

afsendelse af risikomeddelelser  ....... 240
oversigt  ............................................ 239
visning af risikomeddelelser  ............. 240

Cockpit (oversigt)  ..................................... 6
Computer

se Køretøjs computer

D
Daglig kilometertæller

se Dagsstrækning
Dagsstrækning  ..................................... 182

tilbagestilling  .................................... 183
visninger  ........................................... 182

Dataimport/-eksport  ............................ 218
funktion/oplysninger  ........................ 218
im-/eksport  ...................................... 218

Dataregistrering (køretøj)  ...................... 27
Dato

automatisk indstilling af dato og tid
 .......................................................... 215

Destination  ........................................... 236
hurtig adgang til destinationsinfo  ..... 234
lagring (af aktuel bilposition)  ............ 236
redigering af mellemdestinationer  .... 230

redigering af seneste destinationer
 .......................................................... 236

Destinationsstyring  ............................. 232
afbrydelse  ........................................ 235
anbefalede vognbaner  ...................... 233
destinationen er nået  ....................... 235
fra en offroad-position  ..................... 236
kørselsmanøvre  ................................ 233
mellemdestination er nået  ................ 235
motorvejsoplysninger  ....................... 234
offroad  ............................................. 236
oplysninger  ....................................... 232
til en offroad-destination  .................. 236

Diagnoseforbindelse  .............................. 26
Diesel

lave udetemperaturer  ....................... 350
oplysninger  ....................................... 350

Dieselpartikelfilter
afbrydelse af regenerering  ................ 123
automatisk regenerering  .................. 123
oplysninger  ....................................... 123
start af regenerering  ......................... 123

Digital instruktionsbog  .......................... 20
Digital kilometertæller  ........................ 182
DIRECT SELECT-gearvælger  ................. 126

automatisk parkeringsposition  ......... 127
funktion  ............................................ 126
skift til bakgear  ................................ 126
skift til frigear  ................................... 126
skift til kørselsposition  ..................... 127
skift til parkeringsposition  ................ 127

Display (bilens computer)  ................... 180
Display (multimediesystem)  ............... 204

betjening  .......................................... 204
homescreen  ..................................... 203
indstillinger  ....................................... 214
oplysninger  ....................................... 202

Display (pleje)  ....................................... 290
Displaymeddelelse  ............................... 360

hent (bilens computer)  ..................... 360
Oplysninger  ...................................... 360

Displaymeddelelser
?   ............................................... 369
¯- - - km/h  ................................. 366
# 12-volts batteri Se instruk‐
tionsbogen  ........................................ 371
Adaptiv fjernlysassistent ikke til
rådighed lige nu Se instruktions‐
bogen  ............................................... 381
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Adaptiv fjernlysassistent Kame‐
raudsyn nedsat Se instruktions‐
bogen  ............................................... 381
Adaptiv fjernlysassistent virker
ikke  ................................................... 381
¯AdBlue - systemfejl Ydelse
reduceret efter motorstart: XXX
km/h  ................................................ 375
¯ AdBlue - systemfejl Ydelse
reduceret: 20 km/h  .......................... 375
¯ AdBlue - systemfejl Ydelse
reduceret  .......................................... 375
¯ AdBlue-systemfejl Se instruk‐
tionsbogen  ................................ 373, 375
¯ AdBlue-systemfejl Start ikke
mulig  ................................................. 374
¯AdBlue-systemfejl Ydelse
reduc. om XXX km Se instruktions‐
bogen  ............................................... 374
¯AdBlue-systemfejl Ydelse
reduc.: 20 km/h Ingen start om
XXX km  ............................................. 374
Aktiv afstandsassistent igen til
rådighed  ........................................... 367
Aktiv afstandsassistent ikke til
rådighed lige nu Se instruktions‐
bogen  ............................................... 366
Aktiv afstandsassistent virker ikke  ... 366
Aktiv bremseassistent Begrænset
funktionsomfang lige nu Se
instruktionsbogen  ............................ 363
Aktiv bremseassistent Begrænset
funktionsomfang Se instruktions‐
bogen  ............................................... 363
Aktiv sporassistent ikke til rådig‐
hed lige nu Se instruktionsbogen  ..... 369
Aktiv sporassistent Kameraudsyn
nedsat Se instruktionsbogen  ............ 368
Aktiv sporassistent virker ikke  .......... 369
À Attention Assist virker ikke  ..... 369
À Attention Assist: Hold
pause!  .............................................. 369
b AUTO-lys virker ikke  ................. 381

Backup-batteri Fejl  ........................... 379
dBil er driftsklar Slå tænding
fra inden bil forlades  ........................ 379
_ Drej på rattet inden start  ......... 378
Dæktrykskontrol ikke til rådighed
p.t.  .................................................... 375
Dæktrykskontrol virker ikke  .............. 376
Dæktrykskontrol virker ikke Hjul‐
sensorer mangler  ............................. 375
Dødvinkelassistent Anhænger ikke
overvåget  ......................................... 368
Dødvinkelassistent ikke til rådig‐
hed p.t. Se instruktionsbogen  .......... 368
Dødvinkelassistent virker ikke  .......... 368
È  ................................................ 366
Fartbegrænser passiv  ....................... 366
Fartbegrænser virker ikke  ................ 366
Fartpilot og fartbegrænser virker
ikke  .................................................. 366
Fartpilot virker ikke  .......................... 366
Ð Fejl i styretøj Forøget kraft‐
anvendelse Se instruktionsbogen  ..... 378
Ð Fejl i styretøj Stands med det
samme Se instruktionsbogen  ........... 379
bFejl Se instruktionsbogen  ......... 381
Fejl ved Trin ikke kørt ud Se
instruktionsbogen eller trin efter
udkøring  ........................................... 380
6Foran til venstre Fejl Opsøg
værksted (Eksempel)  ........................ 360
4Fyld 1 l motorolie på ved
tankstop  ........................................... 370
ØFyld AdBlue på Ingen start om
XXX km  ............................................. 373
Ø Fyld AdBlue på Se instruk‐
tionsbogen  ................................ 373, 374
Ø Fyld AdBlue på Start ikke
mulig  ................................................ 373
Ø Fyld AdBlue på Ydelse reduc.
om XXX km Se instruktionsbogen  .... 373
Ø Fyld AdBlue på Ydelse
reduc.: 20 km/h Ingen start om
XXX km  ............................................. 373
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Ø Fyld AdBlue på Ydelse redu‐
ceret efter motorstart: 20 km/h  ....... 374
Ø Fyld AdBlue på Ydelse redu‐
ceret: 20 km/h  ................................. 374
Ø Fyld AdBlue på Ydelse redu‐
ceret  ................................................. 374
? Fyld kølervæske på Se
instruktionsbogen  ............................. 372
¥ Fyld sprinklervæske på  ........... 377
Færdselstavleassistent ikke til
rådighed lige nu Se instruktions‐
bogen  ............................................... 368
Færdselstavleassistent Kameraud‐
syn nedsat Se instruktionsbogen  ...... 367
Færdselstavleassistent virker ikke  .... 367
Â Få udskiftet nøglen  .................. 377
Gearkasse Fejl Stands bilen  ............. 379
Hastighedsbegrænsning (vinter‐
dæk) XXX km/h  ............................... 366
hHjulsensor mangler  .................. 375
!Hældning for stejl Se instruk‐
tionsbogen  ........................................ 361
Ikke muligt at bakke Opsøg værk‐
sted  .................................................. 379
!ikke til rådighed p.t. Se
instruktionsbogen  ............................ 365
÷ikke til rådighed p.t. Se
instruktionsbogen  ............................ 364
_ Ikke tilgængelig(e) lige nu
Kamera snavset  ................................ 367
Ikke tilgængelig(e) lige nu Radar‐
sensorer snavsede  ........................... 367
Klimaanlæg Fejl Se instruktions‐
bogen  ............................................... 379
Kontrollér bremsebelægn. Se
instruktionsbogen  ............................ 362
J Kontrollér bremsevæske‐
stand  ................................................ 362
hKontrollér dæk  .......................... 376
4 Kontrollér motoroliestand
ved tankstop  ..................................... 371
hKorrigér dæktryk  ...................... 376

? Kølervæske Stands Sluk
motoren  ............................................ 371
ÂLæg nøglen på det markerede
sted Se instruktionsbogen  ................ 376
ð Maksimal hastighed over‐
skredet  ............................................. 365
4 Motoroliestand Reducér olie‐
standen  ............................................ 370
4 Motoroliestand Stands Sluk
motoren  ............................................ 370
4Motorolietryk Stands Sluk
motor  ............................................... 370
5Måling af motoroliestanden
ikke mulig  ......................................... 370
Måling af påfyldningsniveau ikke
mulig  ................................................. 374
bNærlys til venstre (Eksempel)  ... 381
ÂNøglen ikke identificeret 
(hvid displaymeddelelse)  .................. 377
ÂNøglen ikke identificeret (rød
displaymeddelelse)  ........................... 377
!Parkeringsbremse Se instruk‐
tionsbogen  ....................................... 362
!Parkeringsbremse virker ikke  ... 361
hPas på Dæk defekt  ................... 375
Pas på, bil kan rulle Førerdør åben
og gearkasse ikke i P  ........................ 380
Permanent N aktiveret Pas på, bil
kan rulle  ........................................... 380
Position P kun når bilen holder
stille  ................................................. 380
Radarsensorsystem snavset Se
instruktionsbogen  ............................ 363
regenerering ikke mulig  .................... 372
!Rens brændstoffilteret  ............. 369
æReservetank  ............................. 369
6Rudeairbag til venst. Fejl
Opsøg værksted (Eksempel)  ............. 360
# Se instruktionsbogen  ............... 371
6 Sikkerhedssystem Fejl Opsøg
værksted  ........................................... 361
ÂSkift batteri i nøgle  ................... 377
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Skift til position P eller N for at
starte  ............................................... 379
bSluk lyset  .................................. 381
¯ Slået fra  .................................. 366
ë slået fra  ................................... 367
SOS NOT READY  .............................. 363
Sporing af bil er aktiveret. Detaljer
fremgår af håndbogen eller den til‐
hørende mobil-app.   eller  bilens
sporing aktiveret, se manual eller
mobil app.  ........................................ 380
#Stands bilen Lad motoren
køre  .................................................. 371
# Stands bilen Se instruktions‐
bogen  ............................................... 371
¯ Systemfejl Ingen start om
XXX km  ............................................. 373
Træd først på bremsen for at skifte
til gearposition R  .............................. 379
Træd på bremsen for at skifte fra P
 .......................................................... 380
Træd på bremsen og start motoren
for at skifte fra P eller N  ................... 380
bTænd kørelyset  ......................... 381
Uden gearskifte Opsøg værksted  ..... 379
¸ Udskift luftfilteret  .................... 369
& Virker ikke Fyld brændstof
på  ..................................................... 378
! virker ikke Se instruktions‐
bogen  ............................................... 365
&Virker ikke Se instruktions‐
bogen  ............................................... 378
÷virker ikke Se instruktions‐
bogen  ............................................... 364
T virker ikke Se instruktions‐
bogen  ............................................... 364
&Virker ikke Svagt batteri  ........... 378

Distanceregulering
se Aktiv afstandsassistent DISTRONIC

DISTRONIC
se Aktiv afstandsassistent DISTRONIC

Dobbelt passagersæde  .......................... 69
Donkraft  ................................................ 335

hydraulisk  ......................................... 311

opbevaringssted hydraulisk don‐
kraft  .................................................. 311
Overensstemmelseserklæring  ............ 25
udtagning af hydraulisk donkraft
fra opbevaringsrum  ........................... 311

Driftssikkerhed
Informationer  ..................................... 23
Overensstemmelseserklæring
(donkraft)  ........................................... 25
Overensstemmelseserklæring
(elektromagnetisk kompatibilitet)  ....... 24
Overensstemmelseserklæring
(radiobaserede køretøjskomponen‐
ter)  ..................................................... 24
ændringer af motorydelsen  ................ 26

Driftsvejledning (køretøjsudstyr)  ......... 23
Drive Away Assist  ................................. 169
Drivmidler

AdBlue®  ........................................... 352
bremsevæske  ................................... 355
Brændstof (diesel)  ............................ 350
Kølemiddel (Klimaanlæg)  .................. 356
kølervæske (motor)  .......................... 355
motorolie  .......................................... 353
oplysninger  ....................................... 349
Sprinklervæske  ................................ 356

DSR (Downhill Speed Regulation)
oplysninger  ....................................... 131
til-/frakobling  ................................... 131

Dyr
husdyr i bilen  ...................................... 43

Dyser
se Ventilationsdyser

Dæk
afmontering  ...................................... 339
dæktryk (oplysninger)  ....................... 314
dæktrykskontrol (funktion)  ............... 328
dæktrykstabel  ................................... 315
genstart af dæktrykskontrol  ............. 329
hjulstørrelsesgrupper  ....................... 334
kontrol  .............................................. 312
kontrol af dæktemperatur (dæk‐
trykskontrol)  ..................................... 328
kontrol af dæktryk (dæktrykskon‐
trol)  .................................................. 328
M+S vinterdæk  ................................. 312
montering  ......................................... 339
opbevaring  ....................................... 335
oplysninger om montering  ................ 332
punktering  ........................................ 295
rotationsretning  ................................ 335
skift  .................................................. 335
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snekæder  .......................................... 313
sommerdæk  ..................................... 312
støjudvikling  ..................................... 312
udskiftning  ....................................... 332
uvante køreegenskaber  ..................... 312
valg  .................................................. 332

Dækprofil  .............................................. 312
Dæktemperatur

dæktrykskontrol (funktion)  ............... 328
kontrol af dæktryk (dæktrykskon‐
trol)  .................................................. 328

Dæktryk
dæktrykskontrol (funktion)  ............... 328
dæktrykstabel  ................................... 315
genstart af dæktrykskontrol  ............. 329
kontrol af dæktryk (dæktrykskon‐
trol)  .................................................. 328
oplysninger  ....................................... 314

Dæktrykskontrol
funktion  ............................................ 328
genstart  ............................................ 329
kontrol af dæktemperatur  ................ 328
kontrol af dæktryk  ............................ 328
tekniske data  .................................... 329

Dæktrykstabel  ...................................... 315
Dødvinkelassistent  ............................... 167

funktion  ............................................ 167
Rear Cross Traffic Alert  .................... 169
systembegrænsninger  ...................... 167
til-/frakobling  ................................... 169

Dør
aflåsning (nødnøgle)  ........................... 48
ekstra dørsikring  ................................ 46
oplåsning (nødnøgle)  .......................... 48

Dørbetjeningsenhed  ............................... 16

E
EBD (Electronic Brakeforce Distribu‐
tion)  ........................................................ 151
ECO start-stop-funktion  ....................... 121

automatisk motorstart  ...................... 121
automatisk motorstop  ...................... 121
funktionsmåde  .................................. 121
til-/frakobling  ................................... 122

ECO-display
funktion  ............................................ 122
tilbagestilling  .................................... 183

Ekstra blinklys (køretøjer med fire‐
hjulstræk)  ................................................ 91
Ekstra dørsikring  .................................... 46

Ekstra varmesystem med varmt
vand  ....................................................... 106

Displayvisninger (fjernbetjening)  ...... 107
funktion  ............................................ 106
Problemer  ......................................... 109
til-/frakobling med bilens compu‐
ter  .................................................... 108
til-/frakobling med fjernbetjening  .... 107
til-/frakobling med tast  .................... 106

Elektrisk lukkehjælp
oplysninger  ......................................... 49

Elektrisk parkeringsbremse  ................ 145
automatisk aktivering  ....................... 145
automatisk deaktivering  ................... 146
manuel aktivering eller deaktive‐
ring  ................................................... 147
oplysninger  ....................................... 145
udførelse af nødopbremsning  ........... 147

Elektrisk skydedør
funktion  .............................................. 49
justering  ............................................. 52
manuel oplåsning  ............................... 52
programmering af nøgle  ..................... 51
åbning med dørhåndtag  ...................... 51
åbning med tast  ................................. 50
åbning/lukning med nøgle  .................. 51

Elektrisk trinplade
Forhindre udkøring  ............................. 54
Forhindring  ......................................... 54
Funktion  ............................................. 54
kør ind/ud  .......................................... 54
nødoplåsning  ...................................... 55

Elektromagnetisk kompatibilitet
(overensstemmelseserklæring)  ............ 24
Elektronik  .............................................. 347
Elektronisk stabilitetsprogram

se ESP® (elektronisk stabilitetsprogram)
ENR (elektronisk niveauregulering)  .... 133

funktion  ............................................ 133
hævning af bilen  ............................... 134
manuel oppumpning af luftbælgen  ... 135
problemer  ......................................... 135
sænkning af bilen  ............................. 134

ERA-GLONASS testfunktion
start/standsning  .............................. 295

ESC (Electronic Stability Control)
se ESP® (elektronisk stabilitetsprogram)

ESP®

anhængerstabilisering  ...................... 151
sidevindsassistent  ............................ 151
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ESP® ((elektronisk stabilitetspro‐
gram)

til-/frakobling  ................................... 151

ESP® (elektronisk stabilitetspro‐
gram)  ..................................................... 150

funktion/oplysninger  ........................ 150

F
Fartbegrænser  ...................................... 154

deaktivering  ...................................... 155
forudsætninger  ................................. 155
funktion  ............................................ 154
indstilling af hastighed  ..................... 155
lagring af hastighed  .......................... 155
passiv  ............................................... 154
permanent indstilling  ........................ 156
systembegrænsninger  ...................... 154
taster  ................................................ 155
tilkobling  ........................................... 155
valg  ................................................... 155
valg af hastighed  .............................. 155

Fartpilot  ................................................. 154
deaktivering  ...................................... 155
forudsætninger  ................................. 155
funktion  ............................................ 154
indstilling af hastighed  ..................... 155
lagring af hastighed  .......................... 155
systembegrænsninger  ...................... 154
taster  ................................................ 155
tilkobling  ........................................... 155
valg  ................................................... 155
valg af hastighed  .............................. 155

Fastgørelse af laster  ...................... 75, 271
Fastsurringspunkter  ............................ 273

informationen  ................................... 357
Fastsurringsringe  ................................. 274
Favoritter

flytte  ................................................. 209
omdøbning  ....................................... 209
oversigt  ............................................ 209
sletning  ............................................. 210
tilføjelse  ........................................... 209
valg af  .............................................. 209

Fejl
sikkerhedssystem  ............................... 30

Fejlmeddelelse
se Displaymeddelelse

Firehjulstræk
aktivering  ......................................... 129
aktivering/deaktivering  .................... 130
LOW Range  ....................................... 131

Fjernbetjening (motoruafhængigt
varme-/ventilationssystem)

Displayvisninger  ............................... 107
indstilling  .......................................... 107
Udskiftning af batteri  ........................ 108

Fjernlys  ................................................... 85
Adaptiv fjernlys-assistent  ................... 86
til-/frakobling  ..................................... 85
Udskiftning af lyskilde  ........................ 90

Flaskeholder  ........................................... 79
Fodmåtte  ................................................. 83
Forbindelsesstatus

oversigt  ............................................ 259
visning  .............................................. 260

Forbindingstaske  ................................. 292
Forbrugsvisning

hentning  ........................................... 221
Fordør

oplåsning (indefra)  .............................. 47
åbning (indefra)  .................................. 47

Forrude  .................................................... 95
udskiftning af viskerblade  .................. 95
Udskiftning af viskerblade (WET
WIPER SYSTEM)  .................................. 95

Forsinket slukning af lyset
indvendigt  .......................................... 89
udvendigt  ........................................... 87

Forsæder
8-vejs indstillingsmuligheder  .............. 66
drejning  .............................................. 68
indstilling (elektrisk)  ........................... 66
indstilling (manuel)  ............................. 64
indstilling (mekanisk)  ......................... 63
med sædekomfortpakke  ..................... 64
Memory-funktion  ................................ 66
uden sædekomfortpakke  .................... 63

Frekvenser
Mobiltelefon  ..................................... 347
radiokommunikationsudstyr  ............. 347

Fri software  ............................................ 29
Frontairbag (fører, forsædepassager)  .. 33
Frontrude

se Forrude
Fælge (pleje)  ......................................... 288
Færdselstavleassistent  ........................ 166

funktion/oplysninger  ........................ 166
indstilling  .......................................... 167
systembegrænsninger  ...................... 166

Førersæde
se Sæder
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G
Gearpositionsindikator  ........................ 126
Gearskifte

Anbefalet gear  .................................. 125
Gearudveksling

se Aktivering/deaktivering af LOW RANGE
Gearudveksling

LOW Range  ....................................... 130
Gearvælger

se DIRECT SELECT-gearvælger
Gearvælger  ........................................... 125
Genanvendelse

se Indsamling af udrangerede
køretøjer (miljøbeskyttelse)

Global søgning
funktion  ............................................ 211
oversigt  ............................................. 211

H
Hastighedsbegrænsning vinterdæk

indstilling  .......................................... 156
Hastighedsbegrænsninger  ................... 116
Havari

se Punktering
Havari

bugsering  ......................................... 305
hjulskift  ............................................ 335
igangtrækning  .................................. 308
oversigt over hjælp  ............................. 18
transport af køretøj  .......................... 307

Havariblinksystem  ................................. 86
Tilkobling/frakobling  .......................... 86

Hjul
afmontering  ...................................... 339
dæktryk (oplysninger)  ....................... 314
dæktrykskontrol (funktion)  ............... 328
dæktrykstabel  ................................... 315
genstart af dæktrykskontrol  ............. 329
kontrol  .............................................. 312
kontrol af dæktemperatur (dæk‐
trykskontrol)  ..................................... 328
kontrol af dæktryk (dæktrykskon‐
trol)  .................................................. 328
montering  ......................................... 339
ombytning  ........................................ 334
opbevaring  ....................................... 335
oplysninger om montering  ................ 332
pleje  ................................................. 288
punktering  ........................................ 295
skift  .................................................. 335

snekæder  .......................................... 313
støjudvikling  ..................................... 312
udskiftning  ....................................... 332
uvante køreegenskaber  ..................... 312
valg  .................................................. 332

Hjulnøgle  ............................................... 335
Hjulombytning  ...................................... 334
Hjulskift

afmontering af hjul  ........................... 339
forberedelse  ..................................... 335
hævning af bil  ................................... 336
montering af nyt hjul  ........................ 339
sænkning af bil  ................................. 340

Hjulstørrelsesgrupper  ......................... 334
HOLD-funktion  ...................................... 159
Homescreen (mediedisplay)  ............... 203
Hotspot

etablering (WLAN)  ............................. 217
Husdyr i bilen  ......................................... 43
Hviletilstand

aktivering/deaktivering  .................... 148
Højere lydstyrke på trafikradio

indstilling  .......................................... 269
Højtryksrenser (pleje)  .......................... 287
Håndbremse (elektrisk)

se Elektrisk parkeringsbremse
Håndbremse (manuel)

se Manuel parkeringsbremse

I
Igangsætningshjælp

se Igangsætningshjælp på stigninger
Igangsætningshjælp på stigninger  ..... 159
Igangtrækning  ...................................... 308
Ildslukker  .............................................. 292
Indbruds-/tyverialarm

se Tyverialarm
Indbygninger  ........................................... 22
Indsamling af udrangerede køre‐
tøjer (miljøbeskyttelse)  ......................... 21
Indstilling af datoformat  ...................... 215
Indstilling af enhed for afstand  ........... 218
Indstilling af hastighed

se Fartpilot
Indstilling af målestok

se Kort
Indstillinger (bilens computer)  ........... 185
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Indtastning af destination  ................... 222
indtastning af 3-ord-adresse  ............ 226
indtastning af geokoordinater  .......... 225
indtastning af mellemdestination  ..... 230
indtastning af særlig destination
eller adresse  .................................... 222
oplysninger  ....................................... 222
valg af kontakt  .................................. 225
valg af seneste destinationer  ............ 224
valg af særlig destination  ................. 224
valg på kortet  ................................... 226
vælg blandt globale favoritter  ........... 226

Indtastning af tegn
funktion/oplysninger  ........................ 212
indstilling af tastatur  ......................... 214
via mediedisplay  ............................... 212

Indvendigt tagbagagebærersystem  .... 275
Instruktionsbog (digital)  ........................ 20
Instrumentbelysning  ............................ 181
Instrumentbræt

se Cockpit (oversigt)
Instrumentbrætbelysning

se Instrumentbelysning
Instrumentdisplay

se Advarsels- og kontrollampe
Instrumentdisplay

funktion/oplysninger  ........................ 178
Indstilling af belysning  ...................... 181
oversigt  ......................................... 7, 178

Intelligent Light System
Adaptiv fjernlys-assistent  ................... 86
Svinglys  .............................................. 86

Internet
administration af bogmærker  ........... 261
lukning af webbrowser  ..................... 262
slette bogmærker  ............................. 261
slette forløb  ...................................... 261
visning af webside  ............................ 260

Internetforbindelse
afbrydelse efter inaktivitet  ............... 259
automatisk afbrydelse  ...................... 259
automatisk oprettelse  ...................... 259
begrænsninger  ................................. 257
etablering  ......................................... 259
etablering (Bluetooth®)  ..................... 258
etablering (WLAN)  ............................ 258
forbindelsesstatus  ............................ 259
funktion kommunikationsmodul  ....... 258
indstilling af adgangsdata (Blue‐
tooth®)  ............................................. 258
mobiltelefonens detaljer  ................... 259

ophævelse af godkendelse (mobil‐
telefon)  ............................................. 259
oplysninger  ....................................... 257
visning af forbindelsesstatus  ............ 260

Internetradio
anvendelsesbetingelser  .................... 263
gem station  ...................................... 263
indlogning  ........................................ 263
indstilling af funktioner  ..................... 263
oversigt  ............................................ 262
sletning af station  ............................. 263
udlogning  ......................................... 263
valg  .................................................. 262
valg af og forbindelse af station  ....... 263
valg af stationsliste (senest valgte
kategori)  ........................................... 263
valg af stream  .................................. 263
visning af stationsliste (senest
valgte kategori)  ................................ 263

iPhone®

se Apple CarPlay™
ISOFIX-børnesædefastgørelse

montering  ........................................... 37
Oplysninger  ........................................ 37

K
Kabinebelysning (bag) (udskifting af
lyskilde)  ................................................... 94
Kabinelys

Bagagerum  ......................................... 89
Bagsæde  ............................................ 89
Forsinket slukning af lyset  .................. 89
indstilling  ............................................ 88

Kabinesikring
funktion  .............................................. 61
til-/frakobling  ..................................... 61

Kamera
se 360°-kamera
se Bakkamera

Kilometertæller
se Visning af samlet strækning
(rejsemenu)

Kilometertæller (digital)  ...................... 182
Klimatisering

Aktivering/deaktivering af A/C-
funktion  ............................................ 102
Aktivering/deaktivering af bagru‐
devarme  ........................................... 104
Aktivering/deaktivering af cirkula‐
tionsluftfunktion  ............................... 103
Aktivering/deaktivering af forrude‐
varme  ............................................... 104
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Aktivering/deaktivering af synkro‐
niseringsfunktion (Betjeningsen‐
hed)  .................................................. 103
Automatisk regulering  ...................... 102
automatisk regulering (bagagerum)
 .......................................................... 102
Betjeningsenhed TEMPMATIC  ........... 100
Betjeningsenhed THERMOTRONIC  .... 101
Ekstra varmesystem med varmt
vand  ................................................. 106
Fjern tildugning på ruder  .................. 103
Indstilling af bagrudevarme  .............. 101
indstilling af luftfordeling  .................. 103
Kølemiddel  ....................................... 356
Lastrumsventilation  ........................... 111
Luftfordelingens stillinger  ................. 103
Supplerende varme  .......................... 105
til-/frakobling  ................................... 101
Ventilationsdyser bagsæde  .............. 105
Ventilationsdyser i forende  ............... 104
Ventilationsdyser i taget  ................... 105
ventilering af bilen (komfortåbning)  .... 58

Kombikontakt
se Blinklys
se Fjernlys
se Overhalingsblink

Komfortlukning  ...................................... 59
Komfortåbning  ....................................... 58
Komfortåbning/-lukning via luftcir‐
kulationstasten  .................................... 104
Kompas  ................................................. 244
Kontakter  .............................................. 250

aktivering af opkald  .......................... 251
download (fra mobiltelefonen)  .......... 250
funktioner  ......................................... 252
import  ............................................... 251
import (oversigt)  ............................... 251
lagring  .............................................. 251
lagring som favorit  ........................... 252
navneformat  ..................................... 251
oplysninger  ....................................... 250
sletning  ............................................ 252
sletning af favoritter  ......................... 252
valg  ................................................... 251
valg af muligheder for forslag  ........... 252

Kontraktværksted
se Autoriseret værksted

Konturbelysning
til-/frakobling  ..................................... 87

Kort  ............................................... 238, 240
aktivering/deaktivering af motor‐
vejsoplysninger  ................................. 242

automatisk indstilling af kortets
målestoksforhold  .............................. 244
forskydning  ....................................... 240
indstilling af målestok  ...................... 240
kortdata  ............................................ 243
opdatering  ........................................ 243
sletning af område  ............................ 243
undgå område  .................................. 242
undgå område (oversigt)  ................... 242
valg af kortretning  ............................. 241
valg af symboler for særlig destina‐
tion  ................................................... 241
valg af tekstoplysninger  .................... 241
visning af kompas  ............................. 244
visning af kortversion  ....................... 242
visning af næste krydsende vej  ........ 242
visning af Qibla  ................................. 244
visning af satellitkort  ........................ 244
visning af trafikkort  .......................... 238
visning af vejroplysninger  ................. 244
ændring af område  ........................... 243

Kort tur  .................................................. 115
Korte meddelelser

se Meddelelser
Kraftudtag

til- og frakobling  ................................ 171
Kuglehals

Afmontering  ...................................... 175
montering  ......................................... 175

Kunststofbeklædning (pleje)  ............... 290
Kølemiddel (Klimaanlæg)

Henvisninger  .................................... 356
Kølervæske (motor)

kontrol af stand  ................................ 283
oplysninger  ....................................... 355

Køreegenskaber (uvante)  ..................... 312
Kørelys

se Automatisk kørelys
Køretøj  ............................................ 112, 113

af-/oplåsning (nødnøgle)  .................... 48
Ansvar for tingsmangel  ....................... 27
autoriseret værksted  .......................... 26
Dataregistrering  ................................. 27
diagnoseforbindelse  ........................... 26
ekstra dørsikring  ................................ 46
hævning  ........................................... 336
langtidsparkering  .............................. 147
QR-kode til redningskort  ..................... 27
Registrering  ........................................ 27
standsning (start-stop-tast)  .............. 143
start (i nøddrift)  ................................ 113
start (start-stop-tast)  ........................ 112
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tilkobling af spændingsforsyning
(start-stop-tast)  ................................. 112
Udstyr  ................................................ 23
ventilering (komfortåbning)  ................ 58

Køretøjets dimensioner  ....................... 357
Køretøjets id-nummer

se Køretøjets id-nummer
Køretøjets id-nummer  .......................... 348

forrude  ............................................. 348
sæde  ................................................ 348
typeskilt  ........................................... 348
udlæsning  ........................................ 348

Køretøjets typeskilt
se Type

Køretøjets typeskilt
EF-typegodkendelsesnummer  .......... 348
køretøjets id-nummer  ....................... 348
lakkode  ............................................ 348
tilladt akseltryk  ................................ 348
tilladt samlet vægt  ........................... 348

Køretøjets værktøj  ....................... 308, 310
Køretøjs computer  ............................... 179

betjening  .......................................... 179
Indstilling af motoruafhængigt
varme-/ventilationssystem  .............. 108
Menu Indstillinger  ............................. 185
Menuen Radio  .................................. 184
Oversigt over menuer  ....................... 179
Rejsemenu  ....................................... 182
Servicemenu  ..................................... 181
Visning af servicetidspunkt  .............. 279

Køretøjsdata
akselafstand  ..................................... 357
køretøjets bredde  ............................. 357
køretøjets højde  ............................... 357
køretøjets længde  ............................ 357

Køretøjselektronik
Motorens elektronik  ......................... 347
oplysninger  ....................................... 347
radiokommunikationsudstyr  ............. 347

Kørsel med anhænger
Afmontering af kuglehals  .................. 175
aktiv Lane Keeping-assistent  ............ 170
Anhængerlast  ................................... 357
lodret koblingstryk (maksimalt)  ........ 357
tilladt akseltryk  ................................ 348

Kørsel og alkoholindtagelse  ................ 114
Kørselsdynamikregulering

se ESP® (elektronisk stabilitetsprogram)
Kørselsoplysninger

Akvaplaning  ...................................... 118

Alkoholindtagelse og kørsel  .............. 114
belastning af bremserne  ................... 116
Bjergkørsel  ....................................... 121
bremsning  ......................................... 116
Generelle kørselsoplysninger  ............ 114
hældning  ........................................... 116
Kørsel gennem vand på vejbaner  ...... 118
Kørsel i vådt føre  ............................... 118
nye bremseskiver og bremsebe‐
lægninger  .......................................... 116
parkeringsbremse  ............................. 116
Terrænkørsel  ..................................... 119
Tilkøringsoplysninger  ........................ 114
Transport med tog  ............................ 116
Udlandsrejse (informationer)  ............ 116
Udlandsrejse (symmetrisk nærlys)  ..... 84
Vinterkørsel  ...................................... 118
våd vejbane  ....................................... 116

Kørselsretningsindikator
se Blinklys

Kørselssikkerhedssystem
se Aktiv bremseassistent
se ESP® (elektronisk stabilitetsprogram)

Kørselssikkerhedssystem
ABS (antiblokeringssystem)  .............. 149
adaptivt stoplys  ................................ 154
ansvar  ............................................... 149
ASR (antispinregulering)  ................... 150
BAS (bremseassistentsystem)  .......... 150
EBD (Electronic Brakeforce Distri‐
bution)  .............................................. 151
ESP®-anhængerstabilisering  ............. 151
ESP®-sidevindsassistent  ................... 151
oversigt  ............................................ 149
radarsensorer  ................................... 149

Kørselssystem
se 360°-kamera
se Aktiv afstandsassistent DISTRONIC
se Aktiv Lane Keeping-assistent
se ATTENTION ASSIST
se Bakkamera
se Dødvinkelassistent
se Fartbegrænser
se Fartpilot
se Færdselstavleassistent
se HOLD-funktion
se Lane Keeping-assistent
se Parkeringsassistent PARKTRONIC

L
Ladsider

Montering/afmontering  ..................... 56
Åbning eller lukning  ............................ 56
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Ladsidestykker
på-/afmontering  ................................. 57
Sidevægge  .......................................... 57

Lagring af køretøjsdata
elektroniske styreenheder  .................. 27
Tjenesteudbyder  ................................. 28

Lak (rengøringsoplysninger)  ............... 287
Lakkode  ................................................ 348
Lane Keeping-assistent

se Aktiv Lane Keeping-assistent
se Lane Keeping-assistent

Lane Keeping-assistent  ........................ 170
anhængerdrift  ................................... 170
funktion  ............................................ 170
systembegrænsninger  ...................... 170

Langtidsparkering  ................................ 147
Lastrumsventilation

deaktivering  ...................................... 111
indstilling  ........................................... 111

Lighter  ..................................................... 79
LINGUATRONIC  ..................................... 186

akustisk hjælp  .................................. 188
angivelse af tal  ................................. 187
applikationsspecifikke stemme‐
kommandoer  .................................... 187
dialog  ............................................... 186
driftssikkerhed  ................................. 186
forbedring af talekvaliteten  ............... 188
funktioner, der kan betjenes  ............. 187
indstilling (multimediesystem)  .......... 188
multifunktionsrat (betjening)  ............ 186
online-stemmestyring  ....................... 189
oplysninger om stemmekommand‐
oer  .................................................... 189
radiostemmekommandoer  ................ 193
SMS-stemmekommandoer  ............... 197
sprogindstilling  ................................. 187
stemmekommando til telefonen  ....... 192
stemmekommandoer til beskeder  .... 197
stemmekommandoer til bilen  ........... 198
stemmekommandoer til medieaf‐
spiller  ............................................... 195
stemmekommandoer til navigation  ... 190
stemmekommandoer til skift af
funktion  ............................................ 189
typer af stemmekommandoer  ........... 187
universelle stemmekommandoer  ...... 187

Live Traffic Information
forlængelse af abonnementsinfor‐
mation  .............................................. 238
registrering på Mercedes PRO  .......... 237
tilkobling af trafikmeldingsvisning  .... 239

visning af abonnementsinformation
 .......................................................... 237
visning af lokale meldinger  ............... 239
visning af trafikhændelser  ................ 238
visning af trafikkort  .......................... 238

Lodret koblingstryk (maksimalt)  ........ 357
Loftsbeklædning (pleje)  ...................... 290
LOW Range  ............................................ 130
Luftcirkulationstast

komfortåbning/‑lukning  ................... 104
Luftdyser

se Ventilationsdyser
Lydindstillinger  ..................................... 269

automatisk lydstyrketilpasning  ......... 270
indstilling af balance/fader  .............. 270
indstilling af diskant, mellemtone
og bas  .............................................. 270
oplysninger  ....................................... 269
visning af lydmenu  ........................... 269

Lys  ........................................................... 84
Adaptiv fjernlys-assistent  ................... 86
Ansvarlighed med lyssystemer  ........... 84
Automatisk kørelys  ............................. 84
Blinklys  ............................................... 85
Fjernlys  .............................................. 85
Forlygteniveau  .................................... 85
Havariblinklys  ..................................... 86
Indstilling af forsinket slukning af
lyset  .................................................... 87
Indstilling af instrumentbelysning  ..... 181
Kombikontakt  ..................................... 85
Lyskontakt  .......................................... 84
Nærlys  ................................................ 84
Overhalingsblink  ................................. 85
Parkeringslys  ...................................... 84
Positionslys  ........................................ 84
Svinglys  .............................................. 86
Til-/frakobling af konturbelysning  ....... 87
Tågebaglygte  ...................................... 84
Udlandsrejse (symmetrisk nærlys)  ..... 84

Lyskilde
Baklys  ................................................. 93

Lyskontakt (oversigt)  ............................. 84
Lændestøtte

se Lændestøtte (4-vejs)
Lændestøtte (4-vejs)  .............................. 68
Læsning af hjulkasse  ........................... 278

M
M+S vinterdæk  ..................................... 312
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Manuel gearkasse
betjening af gearvælger  .................... 125
skift til bakgear  ................................ 125

Manuel oppumpning af luftbælgen
(ENR)  ...................................................... 135
Manuel parkeringsbremse  ................... 144

aktivering/deaktivering  .................... 144
ned-/opklapning  .............................. 144
udførelse af nødopbremsning  ........... 145

Matlak (rengøringsoplysninger)  .......... 287
MBUX multimediesystem (oversigt)  ... 202
Meddelelse (multifunktionsdisplay)

se Displaymeddelelse
Meddelelser  .......................................... 253

Oversigt  ............................................ 253
Meddelelseshukommelse  .................... 360
Mediedisplay

homescreen  ..................................... 203
indtastning af tegn  ............................ 212
oplysninger  ....................................... 202

Mediefunktion
afspilning af lignende musiktitler  ...... 266
brug af stikordssøgning  .................... 267
fjernelse af yndlingssang  .................. 266
forbindelse af Bluetooth®-audioen‐
hed  ................................................... 266
kompatible formater og datame‐
dier  ................................................... 263
ophavsret og varemærker  ................ 263
oplysninger om søgning i katego‐
rier  .................................................... 267
overraskelsesmix  .............................. 266
oversigt over menuen Medier  ........... 265
start af medieafspilning  .................... 266
start af søgning i kategorier  ............. 267
styring af medieafspilning  ................ 266
søgning af musiktitel efter stem‐
ning  .................................................. 267
tilføjelse af yndlingssang  .................. 266
tilslutning af USB-enheder  ................ 265

Medier
Betjening af medievisning  ................. 184
Menu (bilens computer)  ................... 184
Vælg mediekilde  ............................... 184

Mekka  .................................................... 244
Mellemdestination

beregning af rute med mellemde‐
stinationer  ........................................ 230
indtastning  ....................................... 230
redigering  ......................................... 230

start af automatisk søgning efter
rasteplads  ......................................... 231
start af automatisk søgning efter
tankstation  ....................................... 231

Memory-funktion (sæde)  ....................... 68
Menu (bilens computer)

Assistent-grafik  ................................. 181
indstillinger  ....................................... 185
Medier  .............................................. 184
Navigation  ........................................ 183
Oversigt  ............................................ 179
Radio  ................................................ 184
Rejse  ................................................ 182
Service  ............................................. 181
Telefon  .............................................. 184

Mercedes PRO
informationer  ................................... 200

Mercedes PRO connect
foretage opkald via tagbetjenings‐
enheden  ........................................... 200
indforståelse til dataoverførsel  ......... 201
informationer  ................................... 200
opkald til kundecenter  ...................... 200
overførte data  ................................... 201
ulykkesstyring  ................................... 201
vejhjælpsopkald via tasten til vej‐
hjælpsopkald  .................................... 201

Mercedes-Benz nødopkaldssystem  .... 293
automatisk nødopkald  ...................... 293
Egendiagnose (Rusland)  ................... 295
manuelt nødopkald  ........................... 294
oplysninger  ....................................... 293
oplysninger om databehandling  ........ 294
oversigt  ............................................ 293
start/standsning af testfunktion
ERA-GLONASS  ................................. 295

Mercedes-Benz serviceværksted
se Autoriseret værksted

Miljøbeskyttelse
Indsamling af udrangerede køre‐
tøjer  .................................................... 21
Oplysninger  ........................................ 21

Mobiltelefon
se Android Auto
se Apple CarPlay™
se Mobiltelefon
se Telefon

Mobiltelefon  .......................................... 347
Frekvenser  ........................................ 347
ophævelse af godkendelse til inter‐
netforbindelse  .................................. 259
sendeeffekt (maksimal)  .................... 347
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trådløs opladning  ............................... 83
Monteringer  ............................................ 22
Motor

ECO start-stop-funktion  .................... 121
motornummer  .................................. 348
Problemer  ......................................... 137
standsning (start-stop-tast)  .............. 143
start (i nøddrift)  ................................ 113
start (start-stop-tast)  ........................ 112
starthjælp  ......................................... 297

Motordata
visning  .............................................. 220

Motorens elektronik (oplysninger)  ..... 347
Motornummer  ...................................... 348
Motorolie  ............................................... 282

additiver  ........................................... 353
kontrol af oliestand med køretøjets
computer  .......................................... 281
påfyldning  ........................................ 282
påfyldningsmængde  ......................... 353

Motoruafhængigt varme-/ventilati‐
onssystem

se Ekstra varmesystem med varmt vand
se Supplerende varme

Motoruafhængigt varme-/ventilati‐
onssystem

Displayvisninger (fjernbetjening)  ...... 107
indstilling (bilens computer)  ............. 108
indstilling (fjernbetjening)  ................. 107

Motorydelse
oplysninger ved ændringer  ................. 26

Multifunktionsdisplay (bilens com‐
puter)  ..................................................... 180
Multifunktionsrat

se Rat
Multifunktionsrat

oversigt over taster  ........................... 179
Multimediesystem

se Display (multimediesystem)
se MBUX multimediesystem (oversigt)
se Touch control

Multimediesystem
hovedfunktioner  ............................... 205
indstilling af lydstyrke  ....................... 206
indtastning af tegn  ............................ 212
konfigurering af displayindstillinger  .. 214
til-/frakobling af lyd  ......................... 206
tilbagestilling til fabriksindstilling  ..... 220

Måleenheder
indstilling  .......................................... 218

N
Nakkestøtter

mekanisk indstilling  ............................ 73
Navigation

se Destination
se Destinationsstyring
se Indtastning af destination
se Rute
se Trafikoplysninger

Navigation
aktivering/deaktivering af menu  ...... 221
Menu (bilens computer)  ................... 183
opdatering af kortdata  ...................... 243
oversigt  ............................................ 221
stemmekommandoer (LINGUATRO‐
NIC)  .................................................. 190
tilkobling  ........................................... 221

Navigationsanvisninger (bilens
computer)  ............................................. 183
Navigationsmeddelelser

gentagelse  ........................................ 235
indstilling af lydstyrke  ....................... 235
til-/frakobling  ................................... 235
til-/frakobling af lydsænkning  .......... 235

Near Field Communication (NFC)  ....... 248
brug af mobiltelefon  ......................... 248
forbindelse af mobiltelefon med
multimediesystemet  ......................... 248
generelle oplysninger  ....................... 248
skift af mobiltelefon  ......................... 248

Nedblænding af bakspejl  ....................... 97
NFC

se Near Field Communication (NFC)
Niveauregulering

se ENR (elektronisk niveauregulering)
Notifikationscenter

se Notifikationstyper
Notifikationscenter

brug af global søgning  ....................... 211
global søgning  ................................... 211
notifikationstyper  .............................. 210
oversigt  ............................................. 210
redigering af notifikationer  ................ 211
valg af handlingsmuligheder for
notifikationer  ..................................... 211
visning af notifikationer  .................... 210

Notifikationstyper  ................................ 210
Nummerpladelys (udskiftning af lys‐
kilde)  ....................................................... 92
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Nærlys
Til-/frakobling  .................................... 84
Udlandsindstilling (symmetrisk)  ......... 84
Udskiftning af lyskilde  ........................ 90

Nøddrift
start af køretøjet  ............................... 113

Nødnøgle
aflåsning af dør  .................................. 48
oplåsning af dør  ................................. 48
udtagning/isætning  ........................... 45

Nødopbremsning
elektrisk parkeringsbremse  .............. 147
manuel parkeringsbremse  ................ 145

Nødopkaldssystem
se Mercedes-Benz nødopkaldssystem

Nødstart af motor  ................................ 308
Nødstilfælde

Advarselslampe  ................................ 292
advarselsvest  ................................... 292
forbindingstaske  ............................... 292
ildslukker  .......................................... 292
opstilling af advarselstrekant  ........... 292
oversigt over hjælp  ............................. 18
udtagning af advarselstrekant  .......... 292

Nøgle  ....................................................... 44
akustisk låsetilbagemelding  ............... 45
batteri  ................................................ 45
funktioner  ........................................... 44
nødnøgle  ............................................ 45
nøglebundtfastgørelse  ........................ 45
oplåsningsindstilling  ........................... 45
oversigt  .............................................. 44
problem  .............................................. 46
radioforbindelse  ................................. 44
strømforbrug  ...................................... 45

Nøgle til bilen
se Nøgle

O
Olie

se Motorolie
Ombygninger  .......................................... 22
On-board-diagnoseinterface

se Diagnoseforbindelse
Opbevaringsboks  ................................... 77
Opbevaringsmuligheder

se Opbevaringsrum
Opbevaringsrum

se Opbevaringsrum

Opbevaringsrum  ..................................... 76
Armlæn  ............................................... 76
Brillerum  ............................................. 77
Cockpit  ............................................... 77
Dør  ..................................................... 76
Handskerum  ....................................... 76
Midterkonsol  ....................................... 76
Opbevaringsboks  ................................ 77

Opbevaringsrum – køretøjets værk‐
tøj  ........................................................... 310
Opbygninger  ........................................... 22
Opbygningsretningslinjer  ...................... 22
Open source-software  ........................... 29
Ophavsret  ............................................... 29
Opkald  ................................................... 249

afslutning af samtale  ........................ 249
afvisning  ........................................... 249
aktivering af funktioner under et
opkald  .............................................. 250
besvarelse  ........................................ 249
foretagelse  ....................................... 249
indgående opkald under en sam‐
tale  ................................................... 250
samtale med flere deltagere  ............. 250

Opkaldsliste
aktivere opkald  ................................. 253
oversigt  ............................................ 252
sletning  ............................................ 253
valg af muligheder  ............................ 253

Opladning
batteri  .............................................. 297
mobiltelefon (trådløs)  ......................... 82

Oplysninger om firehjulstræk
oplysninger  ....................................... 129

Oplåsningsindstilling  ............................. 45
Opmærksomhedsassistent

se ATTENTION ASSIST
Optankning

Påfyldning af AdBlue®  ...................... 139
tankning af køretøj  ........................... 136
Visning af AdBlue-®påfyldningsni‐
veau  .................................................. 139
Visning af AdBlue®-rækkevidde  ........ 139

Originale dele  .......................................... 21
Overensstemmelseserklæring

Donkraft  ............................................. 25
Elektromagnetisk kompatibilitet  ......... 24
Radiobaserede køretøjskomponen‐
ter  ....................................................... 24
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Overførte bildata
Android Auto  .................................... 257
Apple CarPlay™  ................................ 257

Overhalingsblink  .................................... 85

P
Parkering (service for navigation)

oplysninger  ....................................... 245
valg af parkeringsmulighed  ............... 245
visning af parkeringsmulighed på
kortet  ................................................ 245

Parkeringsassistent PARKTRONIC  ...... 159
Drive Away Assist  ............................. 169
frakobling  ......................................... 160
funktion  ............................................ 159
indstilling af advarselslyde  ................ 160
systembegrænsninger  ...................... 159
tilkobling  ........................................... 160

Parkeringsbremse (elektrisk)
se Elektrisk parkeringsbremse

Parkeringsbremse (manuel)
se Manuel parkeringsbremse

Parkeringshjælp
se Parkeringsassistent PARKTRONIC

Parkeringslys  .......................................... 84
Parkeringsposition

automatisk skift  ................................ 127
skift  .................................................. 127

Parkeringsspærre
mekanisk deaktivering  ...................... 128

Parkeringsvarme
se Supplerende varmluft

Parkeringsvarme
Problemer  ......................................... 109

Passagersæde
Opbevaringsboks  ................................ 77

Passagersædebænk
Fæld siddeflade frem eller tilbage  ...... 69

Pinkodebeskyttelse
til-/frakobling  ................................... 218

Pleje  ...................................................... 290
anhængertræk  ................................. 288
bakkamera/360°-kamera  ................ 288
display  .............................................. 290
hjul/fælge  ........................................ 288
højtryksrenser  .................................. 287
kunststofbeklædning  ........................ 290
lak  .................................................... 287
loftsbeklædning  ............................... 290
matlak  .............................................. 287

ruder  ................................................ 288
sensorer  ........................................... 288
sikkerhedssele  ................................. 290
sædeindtræk  .................................... 290
tæppe  ............................................... 290
udstødningsrør  ................................. 288
udvendig belysning  ........................... 288
vask ved håndkraft  ........................... 287
vaskehal  ........................................... 286
viskerblade  ....................................... 288
ægte træ/pynteelementer  ............... 290

Positionslys  ............................................ 84
Profiler

se Brugerprofiler
Profiler

forslag (oversigt)  .............................. 207
konfiguration af forslag  .................... 208
maksimalt antal profiler  .................... 207
omdøbning af forslag  ....................... 208
oprettelse af ny profil  ....................... 207
oversigt  ............................................ 207
sletning af forslag  ............................. 208
valg af profil  ..................................... 207
valg af profilalternativer  .................... 207
visning af forslag  .............................. 208
visning af profilmenu ved start  ......... 207

Punktering  ............................................ 295
hjulskift  ............................................ 335
oplysninger  ....................................... 295

Pynteelement (pleje)  ............................ 290
Påfyldning af vinduesviskersystem  .... 284

Q
Qibla  ...................................................... 244
QR-kode (redningskort)  ......................... 27

R
Radarsensorer  ...................................... 149
Radio

direkte frekvensindtastning  .............. 269
fast frekvens  .................................... 269
forskydning af station  ....................... 269
indstilling af frekvensbånd  ............... 268
indstilling af højere lydstyrke på
trafikradio  ........................................ 269
indstilling af station  .......................... 268
indstilling af stationsfastholdelse  ..... 269
lagring af station  .............................. 269
Menu (bilens computer)  ................... 184
oversigt  ............................................ 268
redigering af stationshukommelse  ... 269
sletning af station  ............................. 269
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stemmekommandoer (LINGUATRO‐
NIC)  .................................................. 193
søgning efter station  ........................ 269
til-/frakobling af radiotekst  .............. 269
til-/frakobling af trafikmelding  ......... 269
tilkobling  .......................................... 268
valg af radiostationsliste  .................. 268
visning af oplysninger  ....................... 269
visning af radiotekst  ......................... 269

Radiobaserede køretøjskomponen‐
ter (overensstemmelseserklæring)  ...... 24
Radioforbindelse

nøgle  .................................................. 44
Radiokommunikationsudstyr

frekvenser  ........................................ 347
oplysninger om montering  ................ 347
sendeeffekt (maksimal)  .................... 347

Radiotelefon
se Mobiltelefon

Rastepladssøgning
start af automatisk søgning  .............. 231

Rat  ......................................................... 179
indstilling  ............................................ 75
taster  ................................................ 179

REACH-forordningen  .............................. 27
Rear Cross Traffic Alert  ....................... 169
Redningskort  .......................................... 27
Reduktionsmiddel

se AdBlue®

Regenerering
afbrydelse  ........................................ 123
oplysninger  ....................................... 123
start  ................................................. 123

Registrering
Køretøj  ............................................... 27

Registrering af træthed
se ATTENTION ASSIST

Regulering af forlygteniveau  ................. 85
Rejse

Menu (bilens computer)  ................... 182
Visning af samlet strækning  ............. 182

Rejseberegner
tilbagestilling  .................................... 183
visninger  ........................................... 182

Reklamationsret  ..................................... 27
Rengøring

se Pleje
Rengøring luftindsugningskasse
vandaftapningsventil  ........................... 285

Rengøring vandaftapningsventil luf‐
tindsugningskasse  ............................... 285
Reservehjul

af-/påmontering  .............................. 343
oplysninger  ....................................... 341

Reset-funktion (multimediesystem)  ... 220
Retningslinjer for læsning  ............. 75, 271
Rude

se Siderude
Rudeairbag  .............................................. 33
Rudeløfter

se Siderude
Ruder

se Siderude
Ruder (pleje)  ......................................... 288
Rute  ............................................... 227, 230

accept af forespørgsel om anbefa‐
let omkørsel  ..................................... 239
aktivering af pendlerrute  .................. 230
alternativ rute (hurtig adgang)  .......... 234
beregning  ......................................... 227
beregning med mellemdestinatio‐
ner  ................................................... 230
lagring af optaget rute  ...................... 232
optagelse af rute  .............................. 232
planlægning  ..................................... 230
redigering af gemt rute  ..................... 232
start af automatisk søgning efter
rasteplads  ......................................... 231
start af gemt rute  ............................. 231
til-/frakobling af automatisk tank‐
stationssøgning  ................................ 231
valg af alternativ rute  ....................... 230
valg af meddelelser  .......................... 229
valg af muligheder  ............................ 228
valg af type  ....................................... 228
visning af destinationsinfo  ................ 229
visning af gemt rute på kortet  ........... 231
visning af ruteliste  ............................ 230

S
Samlet vægt  ......................................... 348
Sele

se Sikkerhedssele
Seleadvarsel

se Sikkerhedssele
Selestrammere

aktivering  ............................................ 31
Seneste destinationer

valg  ................................................... 224

Stikord 409



Sensorer (pleje)  .................................... 288
Service

se ASSYST PLUS
Service (bilens computer)  .................... 181
Serviceafdeling

se ASSYST PLUS
Serviceintervalvisning

se ASSYST PLUS
Serviceværksted

se Autoriseret værksted
Sideairbag  ............................................... 33
Sidemarkeringslygte (udskiftning af
lyskilde)  ................................................... 93
Siderude  .................................................. 57

justering  ............................................. 59
komfortlukning  ................................... 59
komfortåbning  .................................... 58
luk  ...................................................... 57
luk (alle)  ............................................. 57
lukning med nøgle  .............................. 59
problem  .............................................. 59
åbn  ..................................................... 57
åbn (alle)  ............................................ 57
åbning med nøgle  ............................... 58

Sidespejle  ............................................... 96
ind-/udklapning  ................................. 96
indstilling  ............................................ 96
indstillingsmuligheder  ......................... 16

Sidevindsassistent
funktion/oplysninger  ........................ 151

Sikkerhed for personerne i bilen
se Airbag
se Sikkerhedssele
se Sikkerhedssystem

Sikkerhed for personerne i bilen
husdyr i bilen  ...................................... 43

Sikkerhedssele  ................................. 31, 33
advarselslampe  .................................. 33
aftagning  ............................................ 33
beskyttelsesvirkning  ........................... 31
beskyttelsesvirkning begrænset  ......... 32
indstilling af højden  ............................ 33
oprettelse  ........................................... 33
pleje  ................................................. 290

Sikkerhedssystem  .................................. 30
advarselslampe  .................................. 30
beskyttelsesvirkning  ........................... 30
beskyttelsesvirkning begrænset  ......... 30
børn, oplysninger om sikker trans‐
port  .................................................... 35
fejl  ...................................................... 30

funktion ved en ulykke  ........................ 31
funktionsklart  ..................................... 30
selvtest  ............................................... 30

Sikring af bagage  ............................ 75, 271
Sikring af last

Fastsurringspunkter  ......................... 273
oplysninger  ....................................... 272
På- og afmontering af fastsurrings‐
ringe  ................................................. 274

Sikring mod at rulle
se HOLD-funktion

Sikringer
se Sikringer

Sikringer  ........................................ 309, 310
før udskiftning  .................................. 309
oplysninger  ....................................... 309
sikringsboks i fodrum i passagersi‐
den  ................................................... 310
sikringsboks i sædekasse fører‐
sæde  ................................................ 309

Skift til bakgear  .................................... 126
Skift til frigear (automatgearkasse)  ... 126
Skift til kørselsposition (automat‐
gearkasse)  ............................................. 127
Skillevæg-skydedør

fra førerkabine  .................................... 54
fra lastrummet  .................................... 54

Skydedør
børnesikring  ....................................... 42
dørindstigning B-stolpe (tast)  ............. 50
lukning (indefra)  ................................. 49
lukning (udefra)  .................................. 48
midterkonsol (tast)  ............................. 50
åbning (indefra)  .................................. 49
åbning (udefra)  ................................... 48

Smartphone
se Android Auto
se Apple CarPlay™
se Telefon

SMS
se Meddelelser

SMS-besked
stemmekommandoer (LINGUATRO‐
NIC)  .................................................. 197

Smøremiddeltilsætninger
se Additiver

Snekæder
se Snekæder

Snekæder  .............................................. 313
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Softwareopdatering  ............................. 219
oplysninger  ....................................... 219
udførelse  ........................................... 219
vigtige systemopdateringer  ............... 219

Sommerdæk  .......................................... 312
Sound

se Lydindstillinger
Spejle

se Sidespejle
Spejle

Indstilling af bakspejl  .......................... 97
Sprinklervæske

informationer  ................................... 356
Sprinklervæske (Henvisninger)  .......... 356
Sprog  ..................................................... 217

indstilling  .......................................... 218
oplysninger  ....................................... 217

Spændingsforsyning
batterihovedafbryder  ........................ 124
tilkobling (start-stop-tast)  .................. 112

Start-stop-funktion
se ECO start-stop-funktion

Start-stop-tast
standsning af køretøj  ........................ 143
start af køretøj  .................................. 112
tilkobling af spændingsforsyning
eller tænding  ..................................... 112

Starthjælp
se Tilslutning for ekstern starthjælp

Startspærre  ............................................ 60
Station

direkte frekvensindtastning  .............. 269
fast frekvens  .................................... 269
flyt  .................................................... 269
indstilling  .......................................... 268
lagring  .............................................. 269
sletning  ............................................ 269
søgning  ............................................ 269

Stationsfastholdelse
indstilling  .......................................... 269

Stationshukommelse
redigering  ......................................... 269

Stationsliste
valg af  .............................................. 268

Stemmedialogsystem
se LINGUATRONIC

Stemmestyring mobiltelefon
start  ................................................. 249
stop  .................................................. 249

Stemmestyringssystem
se LINGUATRONIC

Stigebærer
Ladvogn  ............................................ 275
Maksimallast  .................................... 359
oversigt  ............................................ 275
tekniske data  .................................... 359

Stikdåse (12 V)  ....................................... 80
bagagerum  .......................................... 81
førersæde  ........................................... 80
midterkonsol foran  ............................. 80

Stikdåse (230 V) (midterkonsol
foran)  ....................................................... 81
Strømforbrug

nøgle  .................................................. 45
Supplerende varme  .............................. 105

funktion  ............................................ 105
Supplerende varmluft  .......................... 109

Aktivering af kontaktur  ..................... 109
Hastevarmedrift  ................................ 110
Indstilling af afgangstid  ..................... 110
Indstilling af kontaktur  ...................... 109
Indstilling af temperatur/driftstid  ..... 110
Oversigt kontaktur  ............................ 109
Problemer  ......................................... 110

Surround View
se 360°-kamera

SVHC (særligt problematiske stoffer)  .. 27
Svinglys  ................................................... 86
Symboler for særlige destinationer

valg  ................................................... 241
Systemindstillinger

se Bluetooth®

se Dataimport/-eksport
se Softwareopdatering
se Sprog
se WLAN

Systemindstillinger
automatisk indstilling af dato og tid
 .......................................................... 215
indstilling af enhed for afstand  ......... 218
indstilling af tids-/datoformat  ........... 215
indstilling af tidszone  ........................ 215
reset-funktion (multimediesystem)  ... 220
til-/frakobling af pinkodebeskyt‐
telse  .................................................. 218

Sæde
4-vejs lændestøtte  ............................. 68
betjening af memory-funktion  ............ 68
drejning (forsæde)  .............................. 68
Indstilling af armlæn  ........................... 69
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Korrekt føresædeposition  ................... 63
Sædeindtræk (pleje)  ............................ 290
Sæder  ................................................ 63, 70

8-vejs indstillingsmuligheder  .............. 66
foran (manuel indstilling)  .................... 64
forrest (mekanisk indstilling, uden
sædekomfortpakke)  ........................... 63
forsæder (elektrisk indstilling)  ............ 66
Indstilling af armlæn (bagsæde)  ......... 73
Indstilling af sædeflade (dobbelt‐
passagerbænk)  ................................... 69
indstillingsmuligheder  ......................... 16
Klap klapsæde op/ned  ....................... 70
med sædekomfortpakke  ..................... 64
mekanisk indstilling af forsædet
(med sædekomfortpakke)  .................. 64
Mekanisk indstilling af nakkestøtte  .... 73
Memory-funktion  ................................ 66
Montering/afmontering af bagsæ‐
debænk  .............................................. 70
uden sædekomfortpakke  .................... 63

Særlig destination
hurtig adgang  ................................... 234
valg  ................................................... 224

Sådan åbnes kopholderen i bagsæ‐
det  ........................................................... 79

T
Tagbagagebærer  ................................... 358
Tagbagagebærer (Henvisninger)  ......... 274
Tagbagagebærer (indvendigt)  ............. 275
Tagbetjeningsenhed

Indstilling af indvendig belysning  ........ 88
oversigt  .............................................. 12

Tankindhold
AdBlue®  ........................................... 352
brændstof  ......................................... 351
reserve (brændstof)  .......................... 351

Tankstationssøgning
start af automatisk søgning  .............. 231
til-/frakobling af automatisk søg‐
ning  .................................................. 231

Taster
rat  ..................................................... 179

Tekniske data
dæktrykskontrol  ............................... 329
køretøjets typeskilt  .......................... 348
Oplysninger  ...................................... 347
oplysninger (anhængertræk)  ............ 357

Telefon  ........................................... 184, 246
afbrydelse af mobiltelefon  ................ 248

aktivering af funktioner under et
opkald  .............................................. 250
anvendelse af Near Field Commu‐
nication (NFC)  .................................. 248
driftstilstande  ................................... 246
forbinde mobiltelefon nummer to
(Secure Simple Pairing)  .................... 247
forbindelse af mobiltelefon
(adgangskode)  .................................. 247
forbindelse af mobiltelefon (Near
Field Communication (NFC))  ............ 248
forbindelse af mobiltelefon (Secure
Simple Pairing)  ................................. 247
import af kontakter  ........................... 251
import af kontakter (oversigt)  ........... 251
indgående opkald under en sam‐
tale  ................................................... 250
informationer  .................................... 247
Menu (bilens computer)  ................... 184
modtage- og sendelydstyrke  ............. 249
oplysninger  ....................................... 246
oversigt over telefonmenu  ................ 246
ringetonelydstyrke  ............................ 249
skift af mobiltelefon  ......................... 248
skift af mobiltelefon (Near Field
Communication (NFC))  ..................... 248
skift af mobiltelefon (totelefon‐
sfunktion)  ......................................... 248
stemmekommandoer (LINGUATRO‐
NIC)  .................................................. 192
stemmestyring mobiltelefon  ............. 249
telefonering  ...................................... 249
totelefonsfunktion (funktion)  ............ 247
trådløs opladning (mobiltelefon)  ......... 83
ændring af en mobiltelefonens
funktion  ............................................ 248

Telefonbog
se Kontakter

Telefonering
se Opkald

Telefonityper
Bluetooth®-telefonering  .................... 246
business-telefonering  ....................... 246

TEMPMATIC (Betjeningsenhed)  ........... 100
THERMOTRONIC (Betjeningsenhed)  .... 101
Tid

automatisk indstilling af tid og dato
 .......................................................... 215
indstilling af tids-/datoformat  ........... 215
indstilling af tidszone  ........................ 215
manuel tidsindstilling  ........................ 215

Til-/frakobling af rotorblink  .................. 87
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Til-/frakobling af sædevarme  ................ 74
Tilbagestilling (fabriksindstilling)

se Reset-funktion (multimediesystem)
Tilkobling af tænding (start-stop-
tast)  ........................................................ 112
Tilkøringsoplysninger  ........................... 114
Tilladt akseltryk  ................................... 348
Tilladt samlet vægt  .............................. 348
Tilladte bugseringsmetoder  ................ 304
Tilslutning for ekstern starthjælp  ....... 297

Tilsætninger (AdBlue®)
se AdBlue®

Tilsætninger (motorolie)
se Additiver

Timer
aktivering  ......................................... 109
Aktivering og deaktivering af
hastevarmedrift  ................................ 110
indstilling  .......................................... 109
Indstilling af afgangstid  ..................... 110
Indstilling af temperatur/driftstid  ..... 110
Oversigt  ............................................ 109

Top Tether  ............................................... 38
Tophastighed

se Fartbegrænser
Touch control  ........................................ 204

betjening  .......................................... 204
indstilling af akustisk betjeningsre‐
spons  ............................................... 204
indstilling af følsomhed  .................... 204
Køretøjs computer  ............................ 179

Touchscreen (mediedisplay)
betjening  .......................................... 204
indstilling af akustisk betjeningsre‐
spons  ............................................... 205

Trafikkort
se Kort

Trafikmelding
til-/frakobling  ................................... 269

Trafikoplysninger  .................................. 237
Live Traffic Information  ..................... 237
oversigt  ............................................ 237
tilkobling af visning  ........................... 239
visning af trafikhændelser  ................ 238
visning af trafikkort  .......................... 238

Transport (havari – køretøj)  ................. 307
Transport med tog  ................................ 116

Træthedsregistrering
se ATTENTION ASSIST

Trådløs opladning
funktion/oplysninger  .......................... 82
mobiltelefon  ....................................... 83

Type  ....................................................... 348
Typegodkendelsesnummer (EF)  .......... 348
Typer af stemmekommandoer (LIN‐
GUATRONIC)  .......................................... 187
Typeskilt

Kølemiddel  ....................................... 356
køretøj  ............................................. 348
motor  ............................................... 348

Tyverialarm  ............................................. 60
afbrydelse af alarm  ............................ 60
bugseringsbeskyttelse funktion  .......... 60
funktion  .............................................. 60
kabinesikring funktion  ........................ 61
til-/frakobling af bugseringsbeskyt‐
telse  .................................................... 61
til-/frakobling af kabinesikring  ............ 61

Tyverisikring
se Tyverialarm

Tyverisikring
ekstra dørsikring  ................................ 46
startspærre  ........................................ 60

Tænding
se Køretøj

Tændingsnøgle
se Nøgle

Tæppe (pleje)  ........................................ 290
Tågebaglygte  .......................................... 84

U
Udlandsrejse

Oplysninger  ....................................... 116
symmetrisk nærlys  ............................. 84

Udskiftning af glødepære
se Udskiftning af lyskilde

Udskiftning af lyskilde  ........................... 89
Baklys (kassevogn og varevogn)  ......... 91
Blinklys (bag) (chassis)  ....................... 93
Blinklys (bagende) (kassevogn og
varevogn)  ............................................ 91
Blinklys (forende)  ................................ 90
Ekstra blinklys (køretøjer med fire‐
hjulstræk)  ........................................... 91
Fjernlys  .............................................. 90
Kabinebelysning (bag)  ........................ 94
Lyskildetyper baglygter (chassis)  ........ 92
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Lyskildetyper halogen-forlygter  ........... 90
Lyskildetyper til baglygte (kasse‐
vogn og varevogn)  ............................... 91
Nummerpladelys  ................................ 92
Nærlys  ................................................ 90
oplysninger  ......................................... 89
Sidemarkeringslygte  ........................... 93

Udskiftning af pære
se Udskiftning af lyskilde

Udstødningsrør (pleje)  ......................... 288
Udtagning af køretøjets værktøj  ......... 310
Udvendig belysning

se Lys
Udvendig belysning

pleje  ................................................. 288
Rotorblink  ........................................... 87

Underlagskile (baghjulstræk)  ................ 18
Uopmærksomhedsregistrering

se ATTENTION ASSIST
USB-stikdåse bagi  .................................. 82

V
Varmeanlæg (betjeningsenhed)  ............ 99
Vask ved håndkraft (pleje)  .................. 287
Vaskehal (pleje)  .................................... 286
Vaskervæske

se Sprinklervæske (Henvisninger)
Vedligeholdelse

se ASSYST PLUS
Vedligeholdelse af bilen

se ASSYST PLUS
Vejroplysninger  .................................... 244
Ventilationsdyser  ......................... 104, 105

Bagsæde  .......................................... 105
indstilling (forrest)  ............................ 104
Indstilling (tag)  ................................. 105

Vinduesviskere
Til-/frakobling  .................................... 94
udskiftning af viskerblade  .................. 95
Udskiftning af viskerblade (WET
WIPER SYSTEM)  .................................. 95

Vinterdæk  .............................................. 312
indstilling af permanent hastig‐
hedsbegrænsning  ............................. 156

Vinterkørsel (snekæder)  ...................... 313
Viskerblade

pleje  ................................................. 288
Udskiftning (bagrude)  ......................... 96
udskiftning (forrude)  ........................... 95

udskiftning (WET WIPER SYSTEM)  ...... 95
Visning af akstionsradius (rejse‐
menu)  .................................................... 182
Visning af samlet strækning (rejse‐
menu)  .................................................... 182
Vognbaneregistrering (automatisk)

se Aktiv Lane Keeping-assistent
Vælg telefonnummer (bilens com‐
puter)  ..................................................... 184
Værksted

se Autoriseret værksted
Værktøj

se Køretøjets værktøj
se Opbevaringsrum – køretøjets værktøj
se Udtagning af køretøjets værktøj

Værktøj til hjulskift  .............................. 335

W
Webbrowser

administration af bogmærker  ........... 261
afslutning  ......................................... 262
oversigt  ............................................. 261
slette bogmærker  ............................. 261
slette internetforløb  .......................... 261
visning af indstillinger  ....................... 261
visning af valgmuligheder  ................. 261
visning af webside  ............................ 260

Webside
visning  .............................................. 260

Wi-fi
indstilling  .......................................... 216

WLAN  ..................................................... 216
etablering af hotspot  ......................... 217
oprettelse af internetforbindelse  ...... 258
oversigt  ............................................. 216

Æ
Ægte træ (pleje)  ................................... 290

Å
Åbn/luk motorhjelmen  ........................ 279
Åbning/lukning af låsbart rum over
forruden  .................................................. 77

414 Stikord







Kolofon

Internet
Du kan finde yderligere oplysninger vedrørende
Mercedes-Benz køretøjer og Daimler AG på inter‐
nettet på:

http://www.mercedes-benz.com

http://www.daimler.com

Redaktion
I tilfælde af spørgsmål eller idéer til instruktions‐
bogen kan du henvende dig til den tekniske
redaktion på følgende adresse:

Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service, 70546
Stuttgart, Tyskland
©Daimler AG: Optryk, oversættelse og mangfol‐
diggørelse, også i uddrag, er ikke tilladt uden en
skriftlig tilladelse fra Daimler AG.

Køretøjsproducent
Daimler AG

Mercedesstraße 137

70327 Stuttgart

Tyskland

Advarsel passagerairbag

& ADVARSEL Fare for personskade eller
livsfare ved aktiveret passagerairbag

Hvis passagerairbaggen er aktiveret, kan et
barn, der sidder på passagersædet, rammes
af passagerairbaggen i tilfælde af en ulykke.

Brug ALDRIG bagudvendt børnesikkerhedsud‐
styr på et sæde med AKTIVERET FRONTAIR‐
BAG, da dette kan resultere i børns DØD eller
ALVORLIGE KVÆSTELSER hos børn.

Vær opmærksom på kapitlet "Børn i køretøjet".

Redaktionen afsluttet 25.06.2018



DINE INSTRUKTIONSBØGER

Digitalt i køretøjet
Se instruktionsbogens indhold direkte i multimediesystemet i dit køretøj (menu‐
punkt "Køretøj"). Start med lynintroduktionen, eller udbyg din viden med brugbare
råd.

Mappe med køretøjets papirer i køretøjet
Heri finder du alle oplysninger om køretøjets betjening, serviceydelser og garanti
på tryk.

Digitalt på internettet
Du finder instruktionsbogen på din Mercedes-Benz hjemmeside.

Digitalt som app
Appen Mercedes-Benz Guides er gratis tilgængelig i de normale appbutikker.

Apple® iOS AndroidTM

É9075840903Z108+ËÍ
9075840903Z108

Bestillingsnr. T907 0134 08 Delnr. 907 584 09 03 Z108 Udgave 2018-09
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