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Stopka redakcyjna

Internet
Dodatkowe informacje na temat pojazdów marki
Mercedes-Benz oraz spółki Mercedes-Benz AG
znajdą Państwo w internecie pod adresem:

https://www.mercedes-benz.com

https://www.daimler.com

Redakcja
W przypadku pytań i sugestii dotyczących niniej‐
szej instrukcji dodatkowej prosimy o kontakt z
redakcją techniczną pod następującym adresem:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Niemcy
©Mercedes-Benz AG: dodruk, tłumaczenie i
powielanie, w całości lub w części, bez pisemnej
zgody Mercedes-Benz AG AG jest zabronione.

Producent pojazdu
Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Niemcy

Ostrzeżenie o poduszce powietrznej pasa‐
żera

& OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń‑ lub
zagrożenie życia w przypadku aktywnej
poduszki pasażera

Jeśli poduszka powietrzna pasażera jest
aktywna, dziecko na fotelu pasażera może
zostać uderzone w razie wypadku przez podu‐
szkę powietrzną pasażera.

NIGDY nie używać fotelika dziecięcego, skie‐
rowanego tyłem do kierunku jazdy, na fotelu z
AKTYWNĄ PRZEDNIĄ PODUSZKĄ
POWIETRZNĄ; może to doprowadzić do
ŚMIERCI lub CIĘŻKICH OBRAŻEŃ dziecka.

Należy zapoznać się z rozdziałem „Dzieci w pojeź‐
dzie“.

Data zakończenia redakcji 30.01.20



Witamy w świecie Mercedes-Benz

Instrukcję obsługi należy przeczytać starannie,
zapoznając się z nią przed pierwszą jazdą. Dla
własnego bezpieczeństwa oraz w celu zapewnie‐
nia dłuższego użytkowania pojazdu należy postę‐
pować zgodnie ze wskazówkami i ostrzeżeniami
zawartymi w niniejszej instrukcji dodatkowej. Nie‐
przestrzeganie może spowodować uszkodzenia
pojazdu oraz obrażenia ludzi i zanieczyszczenie
środowiska.

Zakres wyposażenia pojazdu może być różny i
zależy od następujących czynników:

R modelu
R zlecenia
R wersji krajowej
R dostępności

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi
pokazują pojazd z kierownicą z lewej strony. W
pojazdach z kierownicą z prawej strony rozmie‐
szczenie części pojazdu i elementów obsługi
zmienia się odpowiednio.

Producent pojazdów marki Mercedes-Benz udo‐
skonala ciągle swoje pojazdy.

W związku z tym Mercedes-Benz zastrzega sobie
prawo do zmian w następujących punktach:

R forma
R wyposażenie
R rozwiązania techniczne

Z tego powodu opis w poszczególnych przypad‐
kach może się różnić od Państwa pojazdu.

Wraz z pojazdem dostarczane są następujące
dokumenty:

R drukowana instrukcja obsługi
R książka serwisowa
R Instrukcje dodatkowe

Dokumenty te należy zawsze przewozić w pojeź‐
dzie. W przypadku sprzedaży pojazdu wszystkie
dokumenty należy przekazać nowemu właścicie‐
lowi.
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W niniejszej instrukcji dodatkowej znajdują się
następujące symbole:

& NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko na skutek
ignorowania ostrzeżeń

Ostrzeżenia zwracają uwagę na zagrożenia
dla zdrowia i życia Państwa lub osób trzecich.
# Przestrzegać wskazówek ostrzega‐

wczych.

+ OCHRONA ŚRODOWISKA Ryzyko zanie‐
czyszczenia środowiska na skutek ignoro‐
wania zasad ochrony środowiska

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
zawierają informacje o postępowaniu zgod‐
nym z zasadami ekologii oraz o ekologicznej
utylizacji.
# Przestrzegać wskazówek dotyczących

ochrony środowiska.

* WSKAZÓWKA Ryzyko szkód material‐
nych na skutek ignorowania wskazówek
dotyczących ryzyka uszkodzeń

Wskazówki dotyczące ryzyka uszkodzeń zwra‐
cają uwagę na zagrożenia, w wyniku których
może dojść do uszkodzeń pojazdu.
# Przestrzegać wskazówek dotyczących

ryzyka uszkodzeń.

% Pożyteczne wskazówki lub inne informacje,
które mogą być pomocne.

# Instrukcja postępowania

(/ strona) Dalsze informacje na dany temat

Komunikat Wskazanie na wyświetlaczu wielo‐
funkcyjnym/multimedialnym
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1System multimedialny → 16

2Obrotowy fotel kierowcy i
przedni fotel pasażera (patrz
instrukcja obsługi pojazdu)

Akumulator dodatkowy w
skrzyni fotela pod fotelem kie‐
rowcy

→ 58

3Stół przesuwny → 37

4Kombinacja leżanko-ławeczki → 29

5Przedłużenie łóżka → 36

6Schowek dachowy z lampkami
do czytania

→ 64

7Przyłącze prysznica zewnętrz‐
nego

→ 66

Dźwignia odcinająca zbiornik
świeżej wody

→ 50

8Pojemnik na butlę z gazem → 54

9Szafa na ubrania → 63

Zbiornik świeżej wody → 50

AKróciec wlewowy świeżej wody → 50

Gniazdo wtykowe 230 V → 57

B Lodówka turystyczna → 48

Skrzynka bezpieczników → 60

Zawór odcinający gaz w
kuchence gazowej

→ 47

Przyłącze elektryczne do kom‐
binacji leżanko-ławeczki

→ 32

CKuchenka gazowa → 46

Cewka → 45

Zbiornik szarej wody → 51

Zawór odcinający zbiornik sza‐
rej wody

→ 52

Przycisk uruchamiania awaryj‐
nego dachu podnoszonego

→ 21

DZłącze USB → 56

Gniazdo 230 V → 56

Wyłącznik różnicowoprądowy → 57

Bez ilustracji:

Dach podnoszony → 18

Łóżko dachowe → 38

Dach przesuwny → 24
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Ochrona środowiska

+ OCHRONA ŚRODOWISKA Zanieczy‐
szczenie środowiska na skutek warunków
eksploatacji i techniki jazdy

Emisja substancji szkodliwych w pojeździe
wiąże się bezpośrednio z eksploatacją
pojazdu.

Eksploatować pojazd w sposób przyjazny dla
środowiska naturalnego, aby przyczyniać się
do ochrony środowiska. W tym celu należy
przestrzegać następujących zaleceń dotyczą‐
cych warunków eksploatacji i techniki jazdy.
Warunki eksploatacji:
# Zwracać uwagę na prawidłowe ciśnienie

w oponach.
# Nie wozić ze sobą zbędnego ładunku

(np. demontować nieużywany bagażnik
dachowy).

# Przestrzegać terminów przeglądów tech‐
nicznych.
Regularne serwisowanie pojazdu przy‐
czynia się do ochrony środowiska.

# Wykonanie prac serwisowych zawsze
zlecać w fachowym serwisie.

Technika jazdy:
# Nie wciskać pedału gazu podczas rozru‐

chu silnika.
# Nie rozgrzewać silnika na postoju.
# Przewidywać rozwój sytuacji na drodze i

zachowywać wystarczający odstęp od
poprzedzającego pojazdu.

# Unikać częstego i mocnego przyspiesza‐
nia oraz gwałtownego hamowania.

# Zmieniać biegi w odpowiednim momen‐
cie, wykorzystując tylko Ô prędkość
obrotową danego przełożenia.

# Wyłączać silnik podczas postojów uwa‐
runkowanych sytuacją na drodze, np.
korzystając z funkcji ECO Start-Stop.

# Jechać oszczędnie. W celu ograniczenia
zużycia paliwa zwracać uwagę na wskaź‐
nik ECO.

Instrukcja dodatkowa

Niniejsza instrukcja dodatkowa opisuje wszystkie
modele oraz elementy wyposażenia seryjnego i
dodatkowego Państwa pojazdu, które były

dostępne w chwili zakończenia redakcji tej
instrukcji. Możliwe są różnice w poszczególnych
krajach. Należy pamiętać, że Państwa pojazd
może nie być wyposażony we wszystkie opisane
funkcje. Dotyczy to również systemów i funkcji
związanych z bezpieczeństwem. W związku z tym
wyposażenie Państwa pojazdu może się różnić w
przypadku niektórych opisów i ilustracji.

Instrukcja obsługi, instrukcja dodatkowa i książka
serwisowa są ważnymi dokumentami i powinny
być przechowywane w pojeździe.
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Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Jeżeli przy włączonym zabezpieczeniu wnętrza
pojazdu zostanie wykryty ruch we wnętrzu
pojazdu,np. z powodu dotknięcia przez kogoś
wnętrza pojazdu, zostanie uruchomiony alarm
wizualny i akustyczny (patrz instrukcja obsługi
pojazdu).

% Przy otwartym dachu podnoszonym lub włą‐
czonym ogrzewaniu postojowym zabezpiecze‐
nie wnętrza jest nieaktywne.

Postępowanie w czasie burzy

W razie burzy należy odłączyć przyłącze sieciowe
230 V i inni doprowadzenia mocy oraz przewo‐
dów od pojazdu Pozwoli to uniknąć potencjalnych
szkód wskutek uderzenia pioruna i przepięcia.

W razie burzy postępować następująco:

R przewód sieciowy wyciągnąć z gniazda w
pojeździe, z doprowadzeniem przewodów
położyć w odległości co najmniej 1 metra od
pojazdu.(/ strona 57)
R Odłączyć inne doprowadzenia mocy i przewo‐

dów od pojazdu, ew. usunąć anteny i odbior‐
niki satelit.
R Zamknąć dach podnoszony(/ strona 18).
R Odczekać koniec burzy w pojeździe.

Postępowanie z ogniem

Zasady działania

W przypadku pożaru:

R Należy pamiętać, aby wszyscy pasażerowie
opuścili pojazd.
R O ile to możliwe, należy zamknąć główny

zawór butli gazowej i odłączyć połączenie z
siecią 230 V.
R Należy ostrzec wszystkie osoby i zawiadomić

straż pożarną.
R Walczyć z ogniem, o ile jest to możliwe bez

ryzyka.

Działania zaradcze
Należy mieć w pogotowiu dopuszczony i odpowia‐
dający normie ISO 7165 środek gaśniczy - 1 kg.

Ponadto należy wyposażyć pojazd w dostępny w
handlu koc gaśniczy do kuchenki gazowej.

Należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi
na gaśnicy oraz zasadami bezpieczeństwa na

wypadek pożaru, obowiązującymi na miejscu
postojowym (campingu).

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji
obsługi Państwa pojazdu.

Bezpieczne przewożenie dzieci w pojeździe

Podstawowe zasady przewożenia dzieci

% Należy koniecznie przestrzegać również
wskazówek bezpieczeństwa w zależności od
sytuacji. W przypadku przewozu dzieci należy
rozpoznawać ewentualne zagrożenia i ich uni‐
kać (/ strona 9).

Bycie konsekwentnym
Należy pamiętać, że niedbalstwo przy zabezpie‐
czaniu dziecka w foteliku dziecięcym może mieć
poważne konsekwencje. Należy być konsekwent‐
nym i zabezpieczać dokładnie dziecko przed
każdą podróżą.

Producent pojazdów Mercedes-Benz zaleca prze‐
strzeganie następujących wskazówek w celu lep‐
szej ochrony dzieci poniżej 12  roku życia lub
poniżej 1,50 m wzrostu :

R Zawsze zabezpieczać dziecko w foteliku dzie‐
cięcym, odpowiednim dla danego pojazdu
Mercedes-Benz.
R Fotelik dziecięcy musi być odpowiedni do

wieku, wagi i wzrostu.
R Fotel pojazdu musi być odpowiedni dla mon‐

towanego fotelika dziecięcego
(/ strona 12).

Należy montować fotelik dziecięcy zawsze na
odpowiednim fotelu tylnym. Statystyki wypadków
pokazują, że dzieci zabezpieczane na fotelu tyl‐
nym są bezpieczniejsze niż dzieci zabezpieczane
na fotelach przednich.

Statystyki wypadków pokazują, że dzieci zabez‐
pieczane na fotelach tylnych są zasadniczo bez‐
pieczniejsze niż dzieci zabezpieczane na fotelach
przednich. W związku z tym producent pojazdów
Mercedes-Benz zaleca usilnie montowanie fote‐
lika dziecięcego na fotelu tylnym.

Pojęcie nadrzędne "fotelik dziecięcy"

W niniejszej instrukcji dodatkowej jest stosowane
pojęcie nadrzędne "fotelik dziecięcy". Fotelik
dziecięcy to np.:

R nosidełko
R fotelik dziecięcy, montowany tyłem do kie‐

runku jazdy
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R fotelik dziecięcy, montowany przodem do kie‐
runku jazdy
R podstawka dla dzieci z oparciem i prowadni‐

cami pasa bezpieczeństwa

Fotelik dziecięcy musi być odpowiedni do wieku,
wagi i wzrostu.

Przestrzeganie ustaw i przepisów
Należy zawsze przestrzegać przepisów prawnych
dotyczących stosowania fotelika dziecięcego w
pojeździe.

Należy upewnić się, że fotelik dziecięcy jest
dopuszczony zgodnie z obowiązującymi przepi‐
sami dotyczącymi badań i dyrektywami. Dalsze
informacje można uzyskać w fachowym serwisie.
Producent pojazdów Mercedes-Benz poleca Pań‐
stwu ASO Mercedes-Benz.

Stosowanie tylko homologowanych fotelików
dziecięcych
W pojeździe mogą być stosowane tylko foteliki
dziecięce zgodne z normą UNECE-R44.

Przestrzegać nformacji dotyczących kategorii
homologacji fotelików dziecięcych i danych na
naklejce homologacyjnej na foteliku dziecięcym
(/ strona 12) .

Rozpoznawanie ryzyka, unikanie zagrożeń

Systemy mocowania fotelików dziecięcych w
pojeździe

Wykorzystywać tylko następujące systemy moco‐
wania fotelików dziecięcych:

R zaczepy ISOFIX
R system pasów bezpieczeństwa pojazdu
R mocowania Top Tether

Najlepiej montować foteliki dziecięce ISOFIX.

Prosty montaż zaczepów w pojeździe może
zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego zamontowa‐
nia fotelika dziecięcego.

W przypadku zabezpieczania dziecka za pomocą
zintegrowanego pasa bezpieczeństwa fotelika
dziecięcego ISOFIX należy koniecznie przestrze‐
gać dopuszczalnej masy całkowitej dziecka i fote‐
lika dziecięcego .

Zaleta fotelika dziecięcego, skierowanego
tyłem do kierunku jazdy
Najlepiej przewozić niemowlę lub małe dziecko w
odpowiednim foteliku dziecięcym, skierowanym
tyłem do kierunku jazdy. W tym przypadku

dziecko siedzi w kierunku przeciwnym do kie‐
runku jazdy i patrzy do tyłu.

Niemowlęta i małe dzieci mają słabo wykształ‐
cone mięśnie szyi w stosunku do rozmiaru i cię‐
żaru głowy. W foteliku dziecięcym, skierowanym
tyłem do kierunku jazdy, ryzyko urazu odcinka
szyjnego kręgosłupa w razie wypadku może zos‐
tać zmniejszone.

Prawidłowe mocowanie fotelika dziecięcego

& OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń‑ lub
zagrożenie życia w wyniku nieprawidło‐
wego zamontowania fotelika dziecięcego

Dziecko może nie być zgodnie z przewidywa‐
niem prawidłowo chronione ani zabezpie‐
czone.
# Koniecznie przestrzegać instrukcji mon‐

tażu, opracowanej przez producenta
fotelika dziecięcego, oraz zakresu stoso‐
wania.

# Upewnić się, że cała podstawa fotelika
dziecięcego przylega do siedziska fotela.

# Nigdy nie umieszczać żadnych przed‐
miotów, np. poduszek, pod lub za foteli‐
kiem dziecięcym.

# Stosować foteliki dziecięce tylko ze spe‐
cjalnym oryginalnym pokrowcem.

# Uszkodzone obicie wymieniać tylko na
oryginalne.

& OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń‑ lub
zagrożenie życia z powodu niezabezpie‐
czenia fotelików dziecięcych w pojeździe

Nieprawidłowo zamontowany lub niewłaściwie
zabezpieczony fotelik dziecięcy może się oblu‐
zować.

Fotelik dziecięcy, wyrzucony przez siłę
odśrodkową, może uderzyć pasażerów
pojazdu.
# Zawsze prawidłowo montować również

niewykorzystywane foteliki dziecięce.
# Koniecznie przestrzegać instrukcji mon‐

tażu, opracowanej przez producenta
fotelika dziecięcego.

R Przestrzegać zawsze instrukcji montażu i
obsługi, opracowanej przez producenta stoso‐
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wanego fotelika dziecięcego, oraz wskazówek
dotyczących danego pojazdu:
- montaż fotelika dziecięcego ISOFIX na

fotelu tylnym
- Mocowanie fotelika dziecięcego za

pomocą pasa bezpieczeństwa na fotelu
tylnym .

- Mocowanie fotelika dziecięcego za
pomocą pasa bezpieczeństwa na fotelu
pasażera z przodu . Należy przestrzegać
specjalnych wskazówek dotyczących fote‐
lików dziecięcych, skierowanych tyłem i
przodem do kierunku jazdy .

R Zwracać uwagę na etykiety ostrzegawcze,
umieszczone wewnątrz pojazdu i na foteliku
dziecięcym.
R Dodatkowe mocowanie pasem Top Tether,

jeśli dostępny.

Niewprowadzanie modyfikacji w foteliku dzie‐
cięcym

& OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń w wyniku
wprowadzenia modyfikacji w foteliku
dziecięcym

Fotelik dziecięcy może nie działać prawid‐
łowo. Istnieje ryzyko obrażeń!
# Nigdy nie modyfikować fotelika dziecię‐

cego.
# Umieszczać tylko takie akcesoria, które

zostały dopuszczone przez producenta
fotelika dziecięcego do stosowania w
przypadku danego fotelika dziecięcego.

Do czyszczenia fotelików dziecięcych, zalecanych
przez producenta pojazdów Mercedes-Benz, pro‐
ducent pojazdów Mercedes-Benz zaleca środki
czyszczące Mercedes-Benz.

Stosowanie tylko nieuszkodzonych fotelików
dziecięcych

& OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń‑ lub
zagrożenie życia w wyniku stosowania
uszkodzonych fotelików dziecięcych

Foteliki dziecięce lub ich systemy mocowania,
które zostały uszkodzone lub poddane nad‐
miernym obciążeniom podczas wypadku,
mogą nie zapewniać przewidzianej ochrony.

Dziecko może nie być prawidłowo zabezpie‐
czone.

# Niezwłocznie wymieniać foteliki dzie‐
cięce, które zostały uszkodzone lub pod‐
dane nadmiernym obciążeniom podczas
wypadku.

# Przed ponownym zamontowaniem fote‐
lika dziecięcego zlecić sprawdzenie sys‐
temu mocowania fotelika dziecięcego w
fachowym serwisie.

Unikanie bezpośredniego działania promieni
słonecznych

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo opa‐
rzeń na skutek bezpośredniego oddziały‐
wania promieniowania słonecznego na
fotelik dziecięcy

Jeśli fotelik dziecięcy jest narażony na bezpo‐
średnie działanie promieni słonecznych, jego
części mogą się silnie nagrzać.

W przypadku dotknięcia tych części, zwła‐
szcza metalowych części fotelika dziecięcego,
dzieci mogą doznać oparzeń.
# Zwracać zawsze uwagę, aby fotelik dzie‐

cięcy nie był narażony na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.

# Chronić fotelik dziecięcy, np. kocykiem.
# Jeśli fotelik dziecięcy był narażony na

bezpośrednie działanie promieni sło‐
necznych, przed zabezpieczeniem
dziecka pozostawić fotelik dziecięcy do
ostygnięcia.

# Nigdy nie należy pozostawiać dzieci w
pojeździe bez opieki.

W przypadku zatrzymania się lub parkowania

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo
wypadku‑ i obrażeń w przypadku pozosta‐
wienia dzieci w pojeździe bez nadzoru

W przypadku pozostawienia dzieci bez opieki
w pojeździe mogą one w szczególności:

R otwierać drzwi i powodować przez to
zagrożenie dla innych osób lub uczestni‐
ków ruchu drogowego
R wysiąść i narazić się na niebezpieczeń‐

stwa ruchu drogowego
R obsługiwać wyposażenie pojazdu i np.

zatrzasnąć się

10 Bezpieczeństwo



Ponadto dzieci mogą wprawić pojazd w ruch
np. poprzez

R zwolnienie hamulca postojowego
R zmianę przełożenia skrzyni biegów
R uruchomienie pojazdu

# Nigdy nie pozostawiać dzieci w pojeź‐
dzie bez opieki.

# Opuszczając pojazd, zawsze zabierać ze
sobą kluczyk i blokować pojazd.

# Kluczyk przechowywać w miejscu niedo‐
stępnym dla dzieci.

Zestawienie zalecanych fotelików dziecięcych

Dalsze informacje dotyczące prawidłowego fotelika dziecięcego można uzyskać w fachowym serwi‐
sie. Producent pojazdów Mercedes-Benz poleca Państwu ASO Mercedes-Benz.

Mocowanie za pomocą pasa bezpieczeństwa fotela pojazdu

Grupa wagowa Typ1

Numer pozwolenia
Numer katalogowy2

1 Producent: Britax Römer 2 z kodem koloru 9H95

Grupa 0: 
do 10 kg i do ok. 6 miesięcy

BABY SAFE plus II

E1 04 301 146

A 000 970 38 02

Grupa 0+:
do 13 kg i do ok. 15 miesięcy

BABY SAFE plus II

E1 04 301 146

A 000 970 38 02

Grupa I:
od 9 do 18 kg i od ok. 9 mie‐
sięcy do 4 lat

DUO plus

E1 04 301 133

A 000 970 43 02

Grupa II/III:
od 15 do 36 kg i od ok. 4 do 12
lat

KIDFIX XP

E1 04 301 304

A 000 970 49 02

Grupa II/III:
od 15 do 36 kg i od ok. 4 do 12
lat

AMG KIDFIX XP

E1 04 301 304

A 000 970 33 02
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Zestawienie foteli pojazdu odpowiednich do montażu fotelika dziecięcego

Systemy mocowania fotelików dziecięcych

Fotel pojazdu   

Lewy/prawy fotel 
tylny (2 i 3 rząd foteli)

Preferowany system mocowania:

® Mocowanie fotelika dziecię‐
cego ISOFIX

¯ Dodatkowe mocowanie
pasem Top Tether, jeśli
dostępny

Alternatywny system mocowania:

R Pas bezpieczeństwa fotela
pojazdu

Fotel pasażera z przodu System mocowania:

R Pas bezpieczeństwa fotela
pojazdu

Kategorie homologacji fotelików dziecięcych

Stosowanie tylko fotelików dziecięcych z
homologacją
W pojeździe mogą być stosowane tylko foteliki
dziecięce z normą UNECE-R44.

Oznaczenie na foteliku dziecięcym
Na naklejce homologacyjnej, umieszczonej na
foteliku dziecięcym, są podane np. informacje na
temat kategorii homologacji, grupy wagowej i
numeru homologacji.

W zależności od kategorii homologacji fotelika
dziecięcego mogą być umieszczone dodatkowe
informacje, np. klasa wzrostu ISOFIX.

Kategorie homologacji zgodnie z UN-R44

Przykład naklejki homologacyjnej

R Universal: Foteliki dziecięce kategorii „Uni‐
versal“ są dopuszczone do montażu w pojaz‐

dach. Mogą one być stosowane zgodnie z zes‐
tawieniami dotyczącymi foteli odpowiednich
do montażu fotelików dziecięcych na fotelach
oznaczonych literami U, UF lub IUF.

Oznaczenie IUF dotyczy fotelików dziecięcych
ISOFIX kategorii „Universal“. Te foteliki dzie‐
cięce należy dodatkowo mocować pasem Top
Tether lub podpórką.
R Semi-universal: Foteliki dziecięce kategorii

„Semi-universal“ mogą być stosowane tylko
wtedy, gdy pojazd i fotel są wymienione na liś‐
cie typów pojazdów, opracowanej przez pro‐
ducenta fotelików dziecięcych.
R Tylko do niektórych pojazdów: Foteliki dzie‐

cięce kategorii „tylko do niektórych pojaz‐
dów“ mogą być stosowane tylko wtedy, gdy
pojazd i fotel są wymienione na liście typów
pojazdów, opracowanej przez producenta
fotelików dziecięcych.

Przestrzeganie zaleceń dotyczących foteli
odpowiednich do montażu fotelików dziecię‐
cych

W zależności od kategorii homologacji są
dostępne foteliki dziecięce, przeznaczone do
montażu przodem i/lub tyłem do kierunku jazdy.
Stosowanie może być ograniczone do niektórych
foteli pojazdu:

R Fotele odpowiednie do montażu fotelików
dziecięcych, zapinanych pasem bezpieczeń‐
stwa .
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Informacje/wskazówki dotyczące podróży

Checklisty i pomocne materiały uzupełniające
dotyczące podróży, możliwości noclegu oraz
wskazówki i uwagi znajdują się na międzynarodo‐
wej stronie Mercedes-Benz w zakładce dot.
Vanów i Kamperów.1 lub w krajowych Federa‐
cjach Caravaningu. W Niemczech jest to Federa‐
cja Caravaning Industrie Verband Deutschland
(CIVD).

Wskazówki dotyczące noclegu

Jeszcze w ciągu dnia znajdź odpowiednie miejsce
do noclegu.

Informacje na temat odpowiednich miejsc posto‐
jowych można znaleźć w Caravaning Industrie
Verband Deutschland (CIVD). https://
www.civd.de/.

Należy przestrzegać krajowych przepisów doty‐
czących noclegu.

W Niemczech generalnie wolno nocować jeden
raz w miejscu, gdzie dopuszczalne jest parkowa‐
nie. Dwa noclegi w jednym miejscu mogą powo‐
dować nieprzyjemności. W żadnym wypadku nie
może powstać wrażenie, że nocuje się na publicz‐
nych parkingach. W związku z tym nie wolno
wywieszać bielizny, wystawiać krzeseł campingo‐
wych na zewnątrz etc.

W tej chwili w Niemczech jest już wiele miejsc,
które bez przymusu zatrzymywania się na cam‐
ping oferują możliwość noclegu, posiadają dostęp
do czystej wody i kanalizacji. Stosowne informa‐
cje znajdują się w materiałach Federacji CIVD
(Caravaning Industrie Verband Deutschland).

% Dla bezpieczeństwa należy zawsze parkować
pojazd w kierunku jazdy. W razie niebezpie‐
czeństwa dużo szybciej można ruszyć.

Podróże zagranicę

Przed rozpoczęciem podróży należy zapoznać się
ze szczególnymi cechami krajów tranzytowych i
docelowych, które mają zastosowanie do danego
pojazdu, np.

R wymagane dokumenty
R symbol kraju (w wymaganym rozmiarze)
R wtyk złącza zasilania, jeśli po drodze

potrzebne jest podłączenie zasilania
R dopuszczalna prędkość maksymalna

R możliwości zakwaterowania
R przepisy dotyczące zakwaterowania

Eksploatacja zimą

Państwa pojazd jest przystosowany do użytkowa‐
nia w zimą, w określonych warunkach. Jeśli ogrze‐
wanie pojazdu działa w trybie ciągłym a dach
podnoszony jest zamknięty, dopływ wody działa
sprawnie do około -5 °C.

Dodatkowe wyposażenie do eksploatacji zimą:

R Saperka do śniegu
R Środek do odszraniania
R Środek zapobiegający zamarzaniu
R Łańcuchy przeciwśniegowe
R Przewody do rozruchu

Jeśli chodzi o parkowanie zimą Mercedes-
Benz zaleca:
# Włączyć bieg i zabezpieczyć pojazd przed sto‐

czeniem się, np. podkładając pod koła kliny.
# Nie układać sieciowych przewodów przyłącze‐

niowych na podłodze. W przeciwnym razie
mogą przymarznąć.

# Utrzymuj przestrzeń pod pojazdem w czys‐
tości. Nie tworzyć nasypów ze śniegu bezpo‐
średnio na pojeździe. W przeciwnym razie
ogrzewanie postojowe nie będzie działać
(/ strona 43)prawidłowo.

# Wietrzyć wnętrze pojazdu.

% Wentylacja jest szczególnie ważna w zimie.
Duża wilgotność powietrza na skutek oddy‐
chania, oparów kuchennych, wniesionego do
wewnątrz śniegu i wilgotnej odzieży musi
odparować.
W razie potrzeby należy zainstalować
dostępne w handlu osuszacze powietrza.

Prosimy o uwzględnienie następujących uwag:

R Ustawić osuszacz powietrza w stabilnym
miejscu.
R Należy upewnić się, że osuszacz powietrza

jest zainstalowany w miejscu niedostępnym
dla dzieci i zwierząt.
R Zawartość osuszacza powietrza może powo‐

dować podrażnienie skóry. W zawiązku z tym

1 Dostępne tylko w niektórych krajach
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należy unikać kontaktu z błoną śluzową,
otwartymi ranami i oczami.
R Nie należy umieszczać osuszacza powietrza

na powierzchniach skórzanych, nierdzewnych
lub aluminiowych.

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją
obsługi osuszacza powietrza.
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Wskazówki dotyczące rozpoczęcia jazdy

Przed rozpoczęciem podróży należy zwrócić
uwagę, aby żadne luźne przedmioty nie znajdo‐
wały się na otwartych półkach. Mogą one spowo‐
dować niebezpieczeństwo podczas jazdy.

Lista kontrolna przed rozpoczęciem jazdy

Przed rozpoczęciem jazdy wykonać następujące
czynności:

R przewietrzyć pojazd przed rozpoczęciem
jazdy.
R umieścić fotele przednie w pozycji do

jazdy(/ strona 29)
R otworzyć rolety przeciwsło‐

neczne(/ strona 26)
R bezpiecznie przechowywać stół prze‐

suwny(/ strona 37)
R umieścić kombinację fotel-leżanka w obszarze

ochronnym(/ strona 29)
R złożyć przedłużenie łóżka(/ strona 36)
R bezpiecznie przechowywać stół kempingowy i

krzesła(/ strona 65)
R złożyć osłony szafki kuchen‐

nej(/ strona 27)
R zamknąć lodówkę(/ strona 48)
R zamknąć główny zawór odcinający na butli

gazowej(/ strona 54)
R zablokować schowek

dachowy(/ strona 64)
R zamknąć dach podnoszony(/ strona 18)
R rozłączyć przyłącze sieciowe 230

V(/ strona 57)
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Przegląd Mercedes-Benz Advanced Control

Dodatkowa instrukcja stanowi uzupełnienie roz‐
działu „System multimedialny MBUX” w instrukcji
obsługi pojazdu.

Dzięki Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC)
można obsługiwać różne aplikacje w pojeździe i
dokonywać zapytań o status.

% Obsługa Mercedes-Benz Advanced Control
następuje za pośrednictwem wyświetlacza
multimedialnego z funkcją dotykową lub za
pośrednictwem mobilnego urządzenia końco‐
wego z zainstalowaną aplikacją.

1 Pasek narzędzi
2 Menu główne
3 Przegląd statusów i szybkie wybieranie

Dostępne są następujące zakładki z menu głów‐
nymi:

R Mieszkanie
R Światła
R Zasilanie
R Pojazd
R Ustawienia

Menu dostępne w przeglądzie można otwierać
bezpośrednio za pomocą odpowiednich kafli. W
menu można np. włączyć ogrzewanie lub spraw‐
dzić poziomy.

W przypadku zainstalowania aplikacji Mercedes-
Benz dla Marco Polo można również obsługiwać
menu za pomocą telefonu komórkowego. W apli‐
kacji niektóre funkcje mogą być niedostępne lub
być dostępne w ograniczonym zakresie.

% Aby uzyskać dostęp do funkcji pojazdu, połą‐
czyć się z MBUX lub MBAC.

System nagłaśniający

Korzystanie z systemu nagłaśniającego w
strefie mieszkalnej

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Mieszkanie 5 Syst. nagłaśniający
# Łączenie urządzenia Bluetooth®z syste‐

mem nagłaśniającym: włączyć funkcję Blue‐
tooth® w urządzeniu Bluetooth® (patrz
instrukcja obsługi sporządzona przez produ‐
centa).

# Wybrać Bluetooth.
Wskazanie statusu w obszarze funkcyjnym
ma kolor niebieski.

Na pasku narzędzi pojawia się \.
# Otworzyć menu Bluetooth® w urządzeniu

Bluetooth® (patrz instrukcja obsługi produ‐
centa).

# Wybrać system nagłaśniający z nazwą Blue‐
tooth® BTR200.
\ gaśnie na pasku narzędzi.

# Potwierdzić ewentualne zapytania w urządze‐
niu Bluetooth®.
Urządzenie Bluetooth® jest połączone z syste‐
mem nagłaśniającym.

% Sterowanie źródłem audio i głośnością nastę‐
puje za pośrednictwem urządzenia Blue‐
tooth®.

Ustawianie skupienia dźwięku

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Mieszkanie 5 Syst. nagłaśniający
# Wybrać Kierowca.

Dźwięk koncentruje się w kabinie kierowcy.
# Wybrać Strefa mieszkalna.

Dźwięk koncentruje się w strefie mieszkalnej.
# Ustawianie basów: wybrać Kierowca lub

Strefa mieszkalna.
# Ustawić basy za pomocą przycisków 4 i

s.
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Wyświetlanie statusu pojazdu

Wyświetlanie wymiarów łóżka

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Pojazd
# Wybrać Mój Marco Polo.

Wyświetlane są wymiary łóżek.

Wyświetlanie widoków

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Pojazd
# Wybrać Widok z boku.

Wyświetlane są długość pojazdu i wysokość z
wysuniętym dachem podnoszonym.

# Wybrać Widok przodu/tyłu.
Wyświetlane są szerokość pojazdu i wysokość
z wsuniętym dachem podnoszonym.

Wyświetlanie temperatury zewnętrznej

Warunek: 
R Kluczyk jest wyjęty

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Pojazd
# Wybrać Temperatura zewnętrzna.

Wyświetlana jest temperatura na zewnątrz
pojazdu.

Dodawanie urządzenia Bluetooth® po raz
pierwszy do MBAC

Warunki 
R Funkcja Bluetooth® jest włączona w urządze‐

niu Bluetooth® (patrz instrukcja obsługi pro‐
ducenta).

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Ustawienia 5 Bluetooth
# Łączenie urządzenia po raz pierwszy: 

wybrać Widoczny d. wszyst. urz..
R Wskazanie statusu w obszarze funkcyj‐

nym ma kolor niebieski.
R Na pasku narzędzi pojawia się á.

# Połączyć urządzenie Bluetooth® za pośrednic‐
twem aplikacji Apple CarPlay® App lub And‐
roid Auto App (dalsze informacje patrz
instrukcja obsługi pojazdu).
R Wskazanie statusu w obszarze funkcyj‐

nym nie ma już koloru niebieskiego.
Rá gaśnie na pasku narzędzi.
R Urządzenie Bluetooth® jest połączone z

MBAC.
# Łączenie urządzenia: urządzenie łączy się po

raz pierwszy automatycznie z MBAC.
# Usuwanie urządzenia : wybrać Usuń.

% Po użyciu funkcji Usuń wszystkie autoryzo‐
wane urządzenia zostaną usunięte i będą
musiały zostać połączone na nowo.
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Kluczyk

Oprócz kluczyków pojazdu do wyposażenia należą
dwa dalsze kluczyki. Za pomocą każdego z tych
kluczyków można zablokować i odblokować
pokrywę zbiornika świeżej wody (/ strona 50).

Dach podnoszony

Wskazówki dotyczące dachu podnoszonego

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo
wypadku i odniesienia obrażeń spowodo‐
wane niezablokowanym dachem podno‐
szonym

Jeśli zamknięty dach podnoszony nie zostanie
zablokowany, może się podczas jazdy otwo‐
rzyć lub nawet zerwać.
# Ruszać pojazdem tylko po całkowitym

zamknięciu i zablokowaniu dachu pod‐
noszonego.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenia dachu pod‐
noszonego spowodowane porywistym
wiatrem

Otwarty dach podnoszony stanowi dużą
powierzchnię narażoną na działanie wiatru.

Bardzo silny lub porywisty wiatr może uszko‐
dzić otwarty dach podnoszony.
# Zawsze parkować pojazd w taki sposób,

aby był ustawiony tyłem do wiatru i w
miarę możliwości nie w poprzek do kie‐
runku wiatru.

Państwa pojazd może być wyposażony w dach
podnoszony mechanicznie lub elektrycznie (EASY-
UP). Dach podnoszony ma dwie lampki do czyta‐
nia i okna boczne, które można całkowicie lub
częściowo otwierać przy użyciu odpowiedniego
zamka błyskawicznego.

Dalsze informacje dotyczące lampek do czytania
w dachu podnoszonym (/ strona 41)

Otworzyć i zamknąć dach podnoszony mecha‐
nicznie

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zakle‐
szczenia podczas zamykania dachu pod‐
noszonego

Mogą zostać zakleszczone części ciała.

# Podczas zamykania upewnić się, że w
obszarze zamykania nie znajdują się
żadne części ciała.

# Nie wkładać rąk do układu mechanicz‐
nego dachu.

# Jeśli ktoś zostanie zakleszczony, nie‐
zwłocznie otworzyć dach podnoszony.

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zakle‐
szczenia wskutek niezablokowania dachu
podnoszonego

Jeśli otwarty dach podnoszony nie jest zabez‐
pieczony, może się obniżyć.
# Zawsze całkowicie otwierać lub zamykać

dach podnoszony oraz upewniać się, że
jest on zablokowany.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie mieszka
falistego spowodowane zakleszczeniem

Mieszek falisty wykonuje dynamiczne ruchy
dzięki nad- i podciśnieniu.

Jeśli mieszek falisty zostanie zakleszczony
między karoserią a dachem, może ulec uszko‐
dzeniu.
# Przed rozpoczęciem obsługi dachu pod‐

noszonego otworzyć okno lub drzwi.
# Przed zamknięciem dachu podnoszo‐

nego usunąć z mieszka falistego gałęzie
i inne przedmioty.

# Przed zamknięciem dachu podnoszo‐
nego odchylić ramę łóżka w dół i wyrów‐
nać materac.

* WSKAZÓWKA Szkody rzeczowe wskutek
przegrzania lampek do czytania

Przy zamkniętym dachu podnoszonym włą‐
czone lampki do czytania mogą się przegrzać.

Wskutek gorąca sąsiadujące części mogą
ulec uszkodzeniu.
# Przed zamknięciem dachu podnoszo‐

nego wyłączyć lampki do czytania i
pozostawić je do ostygnięcia.
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% W przypadku ciągnięcia dachu w dół za uch‐
wyt, od pewnego punktu dach jest nagle
ciągnięty silnie w dół i może uderzyć kie‐
rowcę lub inne osoby albo spowodować ich
zakleszczenie. Upewnić się, że w obszarze
zamykania nie znajdują się żadne części
ciała.

Zamknięcie dachu (na przykładzie strony pasa‐
żera)

# Ustawianie: otworzyć okno lub drzwi.
# Po stronie kierowcy i pasażera nacisnąć przy‐

cisk 2 na zamknięciu dachu i odchylić uch‐
wyt 1 do góry.
Dach podnoszony jest odblokowany.

Amortyzator gazowy (na przykładzie strony pasa‐
żera)

# Obiema rękami wypychać dach podnoszony
do góry, aż słychać będzie uderzenie osłony

kolumny kierownicy 4 o tłok amortyzatora
gazowego.
Oba boczne amortyzatory gazowe utrzymują
dach podnoszony otwarty.

Amortyzator gazowy po stronie pasażera jest
zabezpieczony przed niezamierzonym
zamknięciem.

# Zamykanie: otworzyć okno lub drzwi.
# Upewnić się, że żadne gałęzie ani przedmioty

nie przylegają do dachu.
# Odłączyć wszystkie odbiorniki od złącza USB

w dachu podnoszonym.
# Wyłączyć lampki do czytania.
# Upewnić się, że w wąskiej przestrzeni między

siatką chroniącą przed owadami a zamkiem
błyskawicznym nie znajdują się żadne przed‐
mioty.

# Zasunąć zamek błyskawiczny okien w dachu
podnoszonym.

# Usunąć z ramy łóżka wszystkie przedmioty.
# Ramę łóżka odchylić do dołu i wyrównać

materac (/ strona 38).
# Upewnić się, że lampki do czytania nie doty‐

kają ramy aluminiowej i przylegają płasko do
dachu.

# Po stronie pasażera od wewnątrz dociskać
miejsce oznaczone napisem „Push” do osłony
kolumny kierownicy 4, aż ogranicznik będzie
przylegał do cylindra 3.
Cylinder 3 amortyzatora gazowego jest pro‐
wadzony nad ogranicznikiem do osłony
kolumny kierownicy 4.

# Drugą ręką powoli ciągnąć dach podnoszony
w dół za uchwyt.

% Przy domykaniu poprosić drugą osobę, aby
upewniła się, że nic nie zostanie zakle‐
szczone.

# Upewnić się, że mieszek falisty nie zostanie
zakleszczony między dachem a nadwoziem.

# W przypadku zakleszczenia mieszka falistego
ponownie otworzyć dach i ostrożnie go
zamknąć.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie noska zacze‐
powego

# Zwracać uwagę na to, by po stronie kie‐
rowcy i pasażera dźwignia kolanowa
była zaczepiona na nosku zaczepowym.
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# Blokowanie dachu podnoszonego: po stro‐
nie kierowcy i pasażera zaczepić dźwignię
kolanową 6 w mocowaniu 5.

# Odchylić uchwyt 1 w dół aż do zablokowa‐
nia.
Dach podnoszony jest zablokowany.

% Oba uchwyty muszą zablokować się w spo‐
sób bezpieczny i słyszalny. Jeśli jakiś uchwyt
nie zablokuje się w bezpieczny sposób, jazda
pojazdem jest niedozwolona. Skontaktować
się z Service 24h Mercedes-Benz.
Numery telefonów Service 24h Mercedes-
Benz znajdują się na naklejce w obszarze
wejścia przez drzwi kierowcy oraz w książce
czynności obsługowych pojazdu. Infolinia ser‐
wisowa jest dostępna 24 godziny na dobę.

# Pociągnąć z boku za uchwyt 1, aby spraw‐
dzić jego zablokowanie.

# Jeśli uchwyt 1 odskoczy, otworzyć go całko‐
wicie i ponownie odchylić do dołu aż do zablo‐
kowania.

# Powtórzyć kontrolę, aż uchwyt nie będzie się
otwierał wskutek ciągnięcia z boku.
Dach podnoszony jest zablokowany.

# Umieścić uchwyt w bezpiecznym miejscu.

Wysuwanie i wsuwanie dachu podnoszonego
elektrycznie (EASY UP)

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zakle‐
szczenia podczas obsługi dachu podno‐
szonego przez dzieci

Jeśli dzieci obsługują dach podnoszony, mogą
zostać zakleszczone, zwłaszcza gdy są pozba‐
wione nadzoru.

# Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nad‐
zoru w pojeździe.

# Podczas opuszczania pojazdu zawsze
zabierać ze sobą kluczyk i blokować
pojazd.

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zakle‐
szczenia podczas zamykania dachu pod‐
noszonego

Mogą zostać zakleszczone części ciała.
# Podczas zamykania upewnić się, że w

obszarze zamykania nie znajdują się
żadne części ciała.

# Nie wkładać rąk do układu mechanicz‐
nego dachu.

# Jeśli ktoś zostanie zakleszczony, nie‐
zwłocznie otworzyć dach podnoszony.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie mieszka
falistego spowodowane zakleszczeniem

Mieszek falisty wykonuje dynamiczne ruchy
dzięki nad- i podciśnieniu.

Jeśli mieszek falisty zostanie zakleszczony
między karoserią a dachem, może ulec uszko‐
dzeniu.
# Przed rozpoczęciem obsługi dachu pod‐

noszonego otworzyć okno lub drzwi.
# Przed zamknięciem dachu podnoszo‐

nego usunąć z mieszka falistego gałęzie
i inne przedmioty.

# Przed zamknięciem dachu podnoszo‐
nego odchylić ramę łóżka w dół i wyrów‐
nać materac.

* WSKAZÓWKA Szkody rzeczowe wskutek
przegrzania lampek do czytania

Przy zamkniętym dachu podnoszonym włą‐
czone lampki do czytania mogą się przegrzać.

Wskutek gorąca sąsiadujące części mogą
ulec uszkodzeniu.
# Przed zamknięciem dachu podnoszo‐

nego wyłączyć lampki do czytania i
pozostawić je do ostygnięcia.
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Warunki

R Pojazd posiada co najmniej jedno otwarte
okno lub jedne drzwi.
R Kluczyk jest w stacyjce w położeniu 2.
R Silnik jest wyłączony.

% W przypadku wystąpienia usterki w instalacji
elektrycznej dach podnoszony można
zamknąć za pomocą mechanizmu awaryj‐
nego .

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Mieszkanie 5 Dach podnoszony
# Ustawianie: wybrać opcję Wysuń i przytrzy‐

mać wciśniętą.
Silnik napędowy wyłącza się.

Na pasku narzędzi pojawia się ß.
# Zamykanie: upewnić się, że pojazd stoi

poziomo. W przeciwnym razie dach podno‐
szony może nie zamykać się prawidłowo.

# Upewnić się, że żadne gałęzie ani przedmioty
nie przylegają do dachu.

# Wyłączyć lampki do czytania.
# Odłączyć wszystkie odbiorniki od złącza USB

w dachu podnoszonym.
# Upewnić się, że w wąskiej przestrzeni między

siatką chroniącą przed owadami a zamkiem
błyskawicznym nie znajdują się żadne przed‐
mioty.

# Zasunąć zamek błyskawiczny okien w dachu
podnoszonym.

# Usunąć z ramy łóżka wszystkie przedmioty.
# Ramę łóżka odchylić do dołu i wyrównać

materac (/ strona 38).
# Upewnić się, że lampka do czytania nie

dotyka ramy aluminiowej i przylega płasko do
dachu.

# Wybrać opcję Wsuń i przytrzymać wciśniętą.
Po pokonaniu 2/3 odcinka dach podnoszony
zatrzymuje się automatycznie.

# Upewnić się z zewnątrz, że mieszek falisty nie
jest zakleszczony. W przypadku zakleszczenia
mieszka falistego wysunąć dach i ponownie
go wsunąć.

# Wybrać opcję Wsuń i przytrzymać wciśniętą.
Silnik napędowy wyłącza się.

ß gaśnie na pasku narzędzi.

Dach podnoszony jest zablokowany.

% Gdy dach podnoszony nie jest zablokowany i
silnik zostanie uruchomiony, słychać ciągły
sygnał ostrzegawczy jako ostrzeżenie przed
rozruchem.

# Upewnić się, że mieszek falisty nie jest zakle‐
szczony między dachem a nadwoziem.

Obsługa mechanizmu awaryjnego dachu pod‐
noszonego elektrycznie

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie mieszka
falistego spowodowane zakleszczeniem

Mieszek falisty wykonuje dynamiczne ruchy
dzięki nad- i podciśnieniu.

Jeśli mieszek falisty zostanie zakleszczony
między karoserią a dachem, może ulec uszko‐
dzeniu.
# Przed rozpoczęciem obsługi dachu pod‐

noszonego otworzyć okno lub drzwi.
# Przed zamknięciem dachu podnoszo‐

nego usunąć z mieszka falistego gałęzie
i inne przedmioty.

# Przed zamknięciem dachu podnoszo‐
nego odchylić ramę łóżka w dół i wyrów‐
nać materac.

* WSKAZÓWKA Szkody rzeczowe wskutek
przegrzania lampek do czytania

Przy zamkniętym dachu podnoszonym włą‐
czone lampki do czytania mogą się przegrzać.

Wskutek gorąca sąsiadujące części mogą
ulec uszkodzeniu.
# Przed zamknięciem dachu podnoszo‐

nego wyłączyć lampki do czytania i
pozostawić je do ostygnięcia.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie dachu pod‐
noszonego wskutek przechylenia

Jeśli dach podnoszony przechyli się podczas
obniżania, może ulec uszkodzeniu.
# Ostrożnie obniżać dach podnoszony.

Obniżać obie strony równomiernie lub
na przemian każdą stronę o maksymal‐
nie 10 cm.

# Sprawdzić kilka razy, czy dach podno‐
szony obniża się równomiernie po obu
stronach.
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System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Mieszkanie 5 Dach podnoszony

Po wystąpieniu usterki w instalacji elektrycznej
nie można już normalnie wsuwać dachu podno‐
szonego elektrycznie. Dach podnoszony można
jednak wsunąć za pomocą mechanizmu awaryj‐
nego.

Przycisk do aktywacji mechanizmu awaryjnego
1 znajduje się w szafce pod kuchenką gazową
za lewą ścianą boczną.

% Mechanizm awaryjny działa również w przy‐
padku usterki lub uszkodzenia urządzenia
sterującego.

Powierzchnie obsługowe Mercedes-Benz Advan‐
ced Control przejmują następujące funkcje:
R Wysuń: Obniżanie dachu podnoszonego po

prawej stronie.
R Wsuń: Obniżanie dachu podnoszonego po

lewej stronie.

# Upewnić się, że żadne gałęzie ani przedmioty
nie przylegają do dachu.

# Odłączyć wszystkie odbiorniki od złącza USB
w dachu podnoszonym.

# Upewnić się, że w wąskiej przestrzeni między
siatką chroniącą przed owadami a zamkiem
błyskawicznym nie znajdują się żadne przed‐
mioty.

# Zasunąć zamek błyskawiczny okien w dachu
podnoszonym.

# Usunąć z ramy łóżka wszystkie przedmioty.
# Ramę łóżka odchylić do dołu i wyrównać

materac .

# Upewnić się, że lampki do czytania nie doty‐
kają ramy aluminiowej i przylegają płasko do
dachu.

# Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
# Otworzyć szafkę pod kuchenką gazową.
# Naciskać przez trzy sekundy przycisk do akty‐

wacji mechanizmu awaryjnego.
Słychać dźwięk sygnalizacyjny.

% Należy w ciągu 15 sekund uruchomić proces
zamykania za pośrednictwem Mercedes-Benz
Advanced Control.

# Wybierać Wsuń i Wysuń na przemian, aby
obniżać dach podnoszony stopniowo.

# Kontynuować proces, aż dach podnoszony
będzie całkowicie zamknięty.

% Jeśli zamknięcie dachu podnoszonego za
pomocą mechanizmu awaryjnego nie jest
możliwe, należy skontaktować się z Service
24h Mercedes-Benz.
Numery telefonów Service 24h Mercedes-
Benz znajdują się na naklejce w obszarze
wejścia przez drzwi kierowcy oraz w książce
czynności obsługowych pojazdu. Infolinia ser‐
wisowa jest dostępna 24 godziny na dobę.

# Ponowne wysuwanie dachu podnoszo‐
nego: normalnie wysunąć dach podnoszony
(/ strona 20).

# Ponowne wsuwanie dachu podnoszo‐
nego: normalnie wsunąć dach podnoszony
(/ strona 20).

% Jeśli ponowne wysuwanie i wsuwanie dachu
podnoszonego nie jest możliwe, być może nie
jest on zablokowany. Skontaktować się z Ser‐
vice 24h Mercedes-Benz.
Numery telefonów Service 24h Mercedes-
Benz znajdują się na naklejce w obszarze
wejścia przez drzwi kierowcy oraz w książce
czynności obsługowych pojazdu. Infolinia ser‐
wisowa jest dostępna 24 godziny na dobę.
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Problemy z dachem podnoszonym

Problem Możliwa przyczyna/ skutek i M rozwiązanie

Słychać ciągły sygnał
ostrzegawczy.

Ostrzeżenie przed rozruchem.

Dach podnoszony elektrycznie jest otwarty i silnik pracuje.
# Wyłączyć silnik.
# Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
# Zamknąć dach podnoszony elektrycznie.

Dach podnoszony zatrzy‐
muje ruch. Słychać syg‐
nał ostrzegawczy pięć lub
sześć razy w odstępie
jednej sekundy.

Obciążenie dachu zostało przekroczone lub dach podnoszony jest nie‐
równomiernie załadowany.
# Sprawdzić obciążenie dachu i jego rozkład.
# W razie potrzeby ponownie rozłożyć obciążenie.
# Jeśli problem występuje nadal, zlecić kontrolę dachu podnoszonego

w fachowym serwisie.

Obsługiwanie dachu pod‐
noszonego nie jest moż‐
liwe, słychać sygnał
ostrzegawczy przez pięć
sekund.

Funkcja wyłączania ze względów bezpieczeństwa. Dach podnoszony był
podnoszony i obniżany zbyt wiele razy z rzędu.
# Odczekać dziesięć minut.
# Sprawdzić, czy dach podnoszony można przesuwać.
# Jeśli problem występuje nadal, zlecić kontrolę dachu podnoszonego

w fachowym serwisie.

Obsługiwanie dachu pod‐
noszonego nie jest moż‐
liwe. Słychać sygnał
ostrzegawczy do
momentu naciśnięcia
przycisku na MBAC.

Napięcie akumulatora dodatkowego wykracza poza dozwolony zakres.
# Sprawdzić napięcie akumulatora.
# Jeśli napięcie akumulatora znajduje się w dozwolonym zakresie, zle‐

cić kontrolę dachu podnoszonego w fachowym serwisie.
# W przypadku zbyt niskiego napięcia naładować akumulator dodat‐

kowy (/ strona 59).

Dach podnoszony nie blo‐
kuje się.

Pojazd nie stoi równo.
# Ponownie otworzyć dach podnoszony o ok. 10 cm.
# Ostrożnie nacisnąć dach podnoszony od góry (druga osoba).
# Powtórzyć proces zamykania.

Obsługiwanie dachu pod‐
noszonego nie jest moż‐
liwe.

Dach podnoszony został wyłączony z powodu zbyt niskiego napięcia.
# Naładować akumulator dodatkowy (/ strona 59).

W ciągu pięciu sekund jeden z przycisków na MBAC został naciśnięty
więcej niż pięć razy z rzędu. W konsekwencji działanie przycisku zostało
zablokowane.
# Odczekać trzy minuty.
# Ponownie nacisnąć przycisk.

Bezpiecznik elektryczny jest przepalony.
# Wymienić bezpiecznik elektryczny .
# Zlecić sprawdzenie przyczyny usterki bezpiecznika w fachowym ser‐

wisie.

Instalacja elektryczna ma usterkę.
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Problem Możliwa przyczyna/ skutek i M rozwiązanie

# Za pomocą mechanizmu awaryjnego zamknąć i zabezpieczyć dach
podnoszony .

# Zlecić kontrolę instalacji elektrycznej w fachowym serwisie.

Dachu podnoszonego nie
można zamknąć również
za pomocą mechanizmu
awaryjnego.

Silnik elektryczny w dachu podnoszonym jest uszkodzony.
# Zlecić kontrolę i naprawę instalacji elektrycznej w fachowym serwi‐

sie.

Dach przesuwny

Wskazówki dotyczące dachu przesuwnego

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zakle‐
szczenia podczas otwierania i zamykania
dachu przesuwnego

Może dojść do zakleszczenia części ciała w
obszarze ruchu.
# Przed otwieraniem i zamykaniem upew‐

nić się, że nikt nie trzyma części ciała w
strefie ruchu.

# W przypadku zakleszczenia natychmiast
zwolnić przycisk

lub
# W trybie automatycznym nacisnąć

krótko przycisk w dowolnym kierunku.
Otwieranie lub zamykanie zostaje
zatrzymane.

& OSTRZEŻENIE Ryzyko zakleszczenia w
przypadku obsługiwania okna dachowego
przez dzieci

Obsługiwanie funkcji okna dachowego przez
dzieci naraża je na zakleszczenie, zwłaszcza,
gdy nie są nadzorowane.
# Nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki

w pojeździe.
# Opuszczając pojazd należy zawsze

zabrać ze sobą kluczyk i zablokować
zamki.

Państwa pojazd może być wyposażony w dach
przesuwny lub panoramiczny dach odsuwany. W
poniższym rozdziale termin „dach przesuwny”
odnosi się do wszystkich wspomnianych warian‐
tów dachu przesuwnego.

Możliwe warianty:

R Dach przesuwny
R Dach przesuwny / panoramiczny dach odsu‐

wany
R Panoramiczny dach odsuwany
R Panoramiczny, odsuwany dach lamelowy
R Dach podnoszony

* WSKAZÓWKA Zakłócenie działania na
skutek śniegu i lodu

Śnieg i lód mogą zakłócać działanie okna
dachowego.
# Okno dachowe otwierać tylko wtedy,

gdy nie ma na nim śniegu i lodu.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie układu elek‐
tronicznego pojazdu spowodowane wodą
we wnętrzu pojazdu

Po otwarciu dachu przesuwnego do pojazdu
może dostać się woda.

Woda we wnętrzu pojazdu może uszkodzić
jego układ elektroniczny.
# Dach przesuwny nie zamyka się automa‐

tycznie, jeśli pojazd zostanie zabloko‐
wany. Zamknąć dach przesuwny przed
opuszczeniem pojazdu.

# Upewnić się, że dach przesuwny jest
zamknięty podczas czyszczenia pojazdu.

# Otwierać dach przesuwny dopiero
wtedy, gdy jest suchy.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie panoramicz‐
nego dachu odsuwanego przez niedo‐
puszczone bagażniki dachowe

Gdy na pojeździe zamocowany jest bagażnik
dachowy niesprawdzony i niedopuszczony do
użytku przez firmę Mercedes-Benz, może on
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spowodować uszkodzenie panoramicznego
dachu odsuwanego podczas jego otwierania.
# Panoramiczny dach odsuwany można

otworzyć przy zamontowanym bagaż‐
niku dachowym tylko wówczas, gdy
bagażnik jest sprawdzony i dopuszczony
do użytku przez firmę Mercedes-Benz.

W celu wietrzenia wnętrza pojazdu można
unieść panoramiczny dach odsuwany.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenia we wnętrzu
pojazdu spowodowane gromadzeniem się
wody

Na dachu przesuwnym może gromadzić się
deszczówka lub woda roztopowa. Podczas
otwierania dachu przesuwnego do pojazdu
może dostać się woda.
# Otwierać dach przesuwny dopiero po

przejechaniu kilku metrów, gdy nagro‐
madzona woda spłynie.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie dachu prze‐
suwnego spowodowane zbyt małą wyso‐
kością przejazdu

Pojazd z otwartym dachem przesuwnym ma
wysokość 2,04 m.
# Pamiętać o odpowiedniej wysokości

przejazdu, jeśli dach przesuwny otwie‐
rany jest np. w garażach czy na parkin‐
gach.

* WSKAZÓWKA Rozbicie szkła spowodo‐
wane uszkodzeniem dachu przesuwnego

Wskutek nacisku na ramę dachu przesuw‐
nego może pęknąć szkło.
# Nie wywierać nacisku na ramę dachu

przesuwnego.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie rolety prze‐
ciwsłonecznej spowodowane pędem
powietrza

Zamknięta roleta przeciwsłoneczna może zos‐
tać uszkodzona przez pęd powietrza.
# Po otwarciu dachu przesuwnego całko‐

wicie zwinąć roletę.

% Jeśli dach przesuwny jest otwarty, poza stan‐
dardowymi odgłosami wiatru podczas jazdy
może być słyszalny również odgłos rezo‐

nansu. Odgłosy te są spowodowane nieznacz‐
nymi zmianami ciśnienia we wnętrzu pojazdu.
Aby zredukować lub wyeliminować te
odgłosy, należy zmienić ustawienie dachu
przesuwnego lub lekko uchylić okno boczne.

Otwieranie i zamykanie dachu przesuwnego

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Mieszkanie 5 Dach przesuwny

Dach przesuwny można obsługiwać również przy
wyłączonym zapłonie.

1 Podnoszenie lub otwieranie
2 Zamykanie

# Otwieranie: nacisnąć krótko przycisk 1.
# Otwieranie za pomocą MBAC: wybrać

Otwórz.
# Zamykanie: nacisnąć krótko przycisk 2.
# Zamykanie za pomocą MBAC: wybrać

Zakończ.
# Zatrzymywanie: nacisnąć krótko przycisk 1

lub 2.
# Zatrzymywanie za pomocą MBAC: wybrać

krótko Otwórz lub Zakończ.
# Pozycja podniesiona: nacisnąć i przytrzymać

przycisk 1, aż osiągnięta zostanie maksy‐
malna pozycja podniesiona.
Dach przesuwny zatrzymuje się na ok. 1
sekundę.

# Podnoszenie za pomocą MBAC: wybrać
opcję Otwórz i przytrzymać ją wciśniętą, aż
osiągnięta zostanie maksymalna pozycja pod‐
niesiona.
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Otwieranie i zamykanie rolety przeciwsło‐
necznej na dachu przesuwnym

Warunki

R Dach przesuwny jest zamknięty.

# Zamykanie rolety przeciwsłonecznej: 
pociągnąć za uchwyt 1 w kierunku wskazy‐
wanym przez strzałkę 3.

# Otwieranie rolety przeciwsłonecznej: 
pociągnąć za uchwyt 1 w kierunku wskazy‐
wanym przez strzałkę 2.

Problemy z dachem przesuwnym

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zakle‐
szczenia lub zagrożenie życia podczas
ponownego zamykania okna dachowego

Przy ponownym zamykaniu bezpośrednio po
zablokowaniu się lub po regulacji okno
dachowe zamyka się ze zwiększoną siłą.
# Zwrócić uwagę, aby przy zamykaniu nikt

nie trzymał części ciała w strefie ruchu.
# W przypadku zakleszczenia natychmiast

zwolnić przycisk

lub
# Podczas automatycznego zamykania

nacisnąć krótko przycisk w dowolnym
kierunku.
Proces zamykania jest zatrzymywany.

Problem Możliwa przyczyna/ skutek i M rozwiązanie

Nie można otworzyć lub
zamknąć dachu przesuw‐
nego.

Akumulator dodatkowy jest rozładowany.
# Naładować akumulator dodatkowy.

Występuje usterka w obwodzie prądowym. Bezpiecznik elektryczny ma
usterkę.
# Wymienić bezpiecznik elektryczny .

Nie można otworzyć lub zamknąć dachu przesuwnego:
# Zlecić kontrolę akumulatora dodatkowego i bezpiecznika elektrycz‐

nego w fachowym serwisie.

Nie można zamknąć
dachu przesuwnego bez
widocznej przyczyny.

Jeśli dach przesuwny blokuje się podczas zamykania, a następnie trochę
się otwiera:
# Zaraz po zablokowaniu ponownie naciskać przycisk 2 tak długo, aż

dach przesuwny będzie zamknięty.

Dach przesuwny jest nie‐
szczelny.

W uszczelce znajduje się brud.
# Usunąć brud z uszczelki.
# Oczyścić uszczelkę wilgotną ściereczką.
# Smarować uszczelkę nietłustym środkiem antyadhezyjnym (spray

silikonowy).

W przypadku ponownej nieszczelności dachu przesuwnego:
# Zlecić sprawdzenie dachu przesuwnego w fachowym serwisie.
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Okno uchylne

Okno uchylne z tyłu po prawej stronie można
obsługiwać również przy wyłączonym zapłonie.
Dzięki temu można je otwierać i zamykać w każ‐
dej chwili.

Dalsze informacje dotyczące okna uchylnego
znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu.

Blokady do mebli

Blokada do szuflady (przykład)
1 Dźwignia odblokowująca

Wszystkie schowki w szafce kuchennej, wszystkie
szuflady i klapy są wyposażone w blokady do
mebli. Uniemożliwiają one niezamierzone otwar‐
cie podczas jazdy.
# Odblokowanie: nacisnąć dźwignię odbloko‐

wującą 1.
Dany schowek jest odblokowany.

# Blokowanie: zasunąć szufladę, drzwi prze‐
suwne i klapę do oporu.

Otwieranie i zamykanie rolety przeciwsło‐
necznej

Wszystkie okna w przestrzeni pasażerskiej są
wyposażone w nieprzejrzyste rolety przeciwsło‐
neczne. Przed rozpoczęciem jazdy podnieść
wszystkie rolety przeciwsłoneczne. W przeciw‐
nym razie podczas jazdy mogą wyskoczyć ze
wspornika i zostać uszkodzone. Ponadto zasu‐
nięte rolety przeciwsłoneczne ograniczają widocz‐
ność do tyłu i na bok.
# Zasuwanie rolet przeciwsłonecznych: spuś‐

cić roletę przeciwsłoneczną, trzymając za
języczek w środku 1, i zaczepić we wspor‐
niku 2.

# Podnoszenie rolety przeciwsłonecznej: 
wyczepić języczek 1 ze wspornika 2 i pod‐
ciągnąć roletę przeciwsłoneczną do góry.

% Przestrzegać wskazówek dotyczących konser‐
wacji rolet przeciwsłonecznych
(/ strona 69).

Mocowanie zasłonki w kabinie kierowcy

Na potrzeby przyciemnienia kabiny kierowcy Pań‐
stwa pojazd jest wyposażony w zasłonkę do
kabiny kierowcy.

% Przed zamocowaniem zasłonki w kabinie kie‐
rowcy szyba przednia musi być czysta od
wewnątrz. W ten sposób można uniknąć
odbić i zagwarantować dobre trzymanie się
przyssawek.
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# Docisnąć wewnątrz obie przyssawki 1 dłu‐
giej strony zasłonki w dolnych rogach szyby
przedniej.

# Odchylić osłonę przeciwsłoneczną do przodu.
# Pętelki zasłonki 2 założyć wokół osłon prze‐

ciwsłonecznych i zamknąć otwór na lusterko
wsteczne za pomocą zamknięcia na rzep 3.

# Przymocować zasłonkę za pomocą dwóch
przyssawek 4 u góry do okien bocznych w
drzwiach przednich.

% Przestrzegać wskazówek dotyczących pielęg‐
nacji zasłonki w kabinie kierowcy
(/ strona 69).
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Kombinacja leżanko-ławeczki

Wskazówki dotyczące kombinacji leżanko-
ławeczki

& OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń lub zagro‐
żenie życia w wyniku nieprawidłowego
położenia fotela

Jeżeli oparcie nie jest ustawione prawie pio‐
nowo, pas bezpieczeństwa nie zapewnia zgod‐
nej z przeznaczeniem ochrony pleców.

Można prześliznąć się pod pasem bezpieczeń‐
stwa i doznać obrażeń.
# Ustawić prawidłowo fotel przed rozpo‐

częciem jazdy.
# Zawsze zwracać uwagę, aby oparcie

fotela było ustawione prawie pionowo i
naramienna część pasa bezpieczeństwa
przebiegała przez środek barku.

Kombinacja leżanko-ławeczki zapewnia miejsca
siedzące dla dwóch osób. Nachylenie oparcia
fotela i dopasowanie kształtu można regulować
elektrycznie. W przypadku ustawiania oparcia
fotela poziomo razem z przedłużeniem łóżka
powstaje nieprzerwana powierzchnia leżanki. Nie
jeździć z oparciem fotela przechylonym mocno do
tyłu.

Przestrzegać również podstawowych informacji i
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa foteli
(patrz instrukcja obsługi pojazdu).

Ustawianie oparcia fotela i dopasowania
kształtu

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zakle‐
szczenia podczas regulacji fotela

Podczas regulacji fotela może dojść do zakle‐
szczenia kierowcy lub osoby znajdującej się w
pojeździe, np. przy prowadnicy fotela.
# Upewnić się, że obszar ruchu fotela pod‐

czas jego regulacji jest pusty.

& OSTRZEŻENIE Ryzyko zakleszczenia pod‐
czas ustawiania foteli przez dzieci

Gdy fotele są ustawiane przez dzieci, dzieci
mogą się przy tym zakleszczyć, szczególnie w
sytuacji, gdy pozostają bez opieki.

# Opuszczając pojazd należy zawsze
zabrać ze sobą kluczyk i zablokować
pojazd.

# Nigdy nie należy pozostawiać dzieci bez
opieki w pojeździe.

% Jeśli przełącznik zostanie naciśnięty kilkakrot‐
nie w sposób niekontrolowany, zbyt długo lub
za często raz za razem, zabezpieczenie przed
nadużyciem blokuje funkcję przełącznika. Po
upływie minuty blokada zostaje uchylona i
można ponownie ustawiać oparcie fotela.

% Oparcie fotela można ustawiać po wyłączeniu
zapłonu.

# Ustawianie oparcia: nacisnąć na górną lub
dolną część przycisku 2. Oparcie fotela
opuszcza się lub pionizuje.

Od nachylenia oparcia fotela około 45° słychać
odgłos pracy pompy. Pompa automatycznie
zasysa powietrze z poduszek, aby powstała pła‐
ska powierzchnia do leżenia.

% Jeśli podczas przestawiania nastąpi przerwa
w doprowadzaniu prądu, powoduje to w dal‐
szej kolejności zakłócenie w układzie elektro‐
nicznym kombinacji leżanko-ławeczki. Należy
wtedy ponownie wyregulować kombinację
leżanko-ławeczki (/ strona 32).

# Ustawianie dopasowania kształtu: nacis‐
nąć na górną lub dolną część przycisku 1.
Powierzchnia siedziska lub oparcia jest nad‐
muchiwania lub odpowietrzana.

% Jeśli słychać odgłos pracy pompy, osiągnięte
zostało wysklepienie maksymalne.
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Przesuwanie kombinacji leżanko-ławeczki

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo odnie‐
sienia obrażeń spowodowane przesuwa‐
niem kombinacji leżanko-ławeczki pod‐
czas jazdy

W przypadku przesuwania kombinacji
leżanko-ławeczki podczas jazdy może się ona
przesunąć w sposób nieoczekiwany i gwał‐
towny, np. podczas hamowania.

Kierowca może ulec zakleszczeniu oraz ude‐
rzyć o części znajdujące się we wnętrzu
pojazdu lub o inne osoby znajdująca się w
pojeździe.
# Przesuwać kombinację leżanko-ławeczki

tylko podczas postoju pojazdu.
# Upewnić się, że po przesuwaniu kombi‐

nacja leżanko-ławeczki jest zabloko‐
wana.

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zakle‐
szczenia podczas przestawiania kanapy
tylnej

Podczas przestawiania kanapy tylnej może
dojść do zakleszczenia kierowcy lub osoby
znajdującej się w pojeździe, np. przy prowad‐
nicy kanapy tylnej.
# Upewnić się, że podczas przestawiania

kanapy tylnej nikt nie trzyma kończyn w
obszarze ruchu kanapy.

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo odnie‐
sienia obrażeń spowodowane brakiem
funkcji ochronnej spełnianej przez nad‐
okienną poduszkę powietrzną

Jeśli kierowca opuści pozycję siedzącą w
obrębie zaznaczonego obszaru, nadokienna
poduszka powietrzna może już nie spełniać
optymalnie swojej funkcji ochronnej.

Funkcja ochronna nadokiennej poduszki
powietrznej spada stopniowo i może całkowi‐
cie ustać.
# Zablokować kombinację leżanko-

ławeczki w obrębie zaznaczonego
obszaru na prowadnicy.

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo odnie‐
sienia obrażeń spowodowane niewielkim
odstępem między osobą znajdującą się w
pojeździe a fotelem przednim

Jeśli fotele tylne lub kanapa tylna zostaną
wypozycjonowane poza oznaczeniami na pro‐
wadnicy, osoba znajdująca się w pojeździe
może uderzyć głową o fotel.
# Zachować minimalną odległość wyno‐

szącą 5 cm między kolanami danej
osoby znajdującej się w pojeździe a
znajdującym się przed nią fotelem.

Ustawianie fotela w optymalnym obszarze
ochronnym

1 Położenie podstawowe

Wychodząc od położenia podstawowego 1,
można przesuwać kombinację leżanko-ławeczki
dla pasażerów o każdorazowo 5 cm do przodu lub
do tyłu. Zwracać przy tym uwagę na zmniejszoną
swobodę ruchu kolan pasażerów, co zwiększa nie‐
bezpieczeństwo obrażeń podczas hamowania.

% Chwycenie kombinacji leżanko-ławeczki tylko
za osłonę z tworzywa sztucznego schowków i
przesuwanie jej może spowodować wyrwanie
osłony. Aby przesunąć kombinację leżanko-
ławeczki, chwytać zawsze za metalowe kab‐
łąki mechanizmu fotela. Przy przesuwaniu
zwracać uwagę na to, by przestrzeń przed i
za kombinacją leżanko-ławeczki była wolna i
nie mogło dojść do zakleszczenia żadnych
przedmiotów.
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Aby przesunięcie kombinacji leżanko-ławeczki
było możliwe, należy zdemontować dodatkowy
fotel pojedynczy lub dodatkową kanapę tylną.
Jest to uzależnione od wariantu pojazdu i wyposa‐
żenia (patrz instrukcja obsługi pojazdu).

% Jeśli sanie fotela w przednim rzędzie foteli tyl‐
nych w prowadnicach znajdą się zbyt daleko z
tyłu, nie można przesuwać kombinacji
leżanko-ławeczki do przodu. W takim przy‐
padku należy korzystać z uchwytu na sanie
fotela, aby przesunąć sanie (/ strona 34).

Utrzymywać mocowanie fotela w podłodze
pojazdu wolne od brudu i przedmiotów. Zagwa‐
rantuje to bezpieczne zablokowanie kombinacji
leżanko-ławeczki. Położenie podstawowe moco‐
wania fotela jest oznaczone na prowadnicach.
# Jeśli kombinacja leżanko-ławeczki ma być

przesuwana w obszarze stołu przesuwnego,
ustawić stół przesuwny w położeniu do jazdy
(/ strona 37).

# Pociągnąć dźwignię 2 do oporu do góry i
przytrzymać.
Kombinacja leżanko-ławeczki jest odbloko‐
wana.

# Przez otwór 3 chwycić kombinację leżanko-
ławeczki za metalowy kabłąk i przesunąć ją.

# Puścić dźwignię 2. Blokada zatrzaskuje się
automatycznie.

# Pociągnąć za kombinację leżanko-ławeczki i
sprawdzić blokadę.

Montaż i demontaż powierzchni leżanki

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo obra‐
żeń i zagrożenie życia wskutek korzysta‐
nia z leżanki podczas jazdy

Osoba znajdująca się w pojeździe leżąca na
leżance nie jest przytrzymywana.
# Korzystać z leżanki tylko po zaparkowa‐

niu pojazdu.

Widok kombinacji leżanko-ławeczki od tyłu
1 Wspornik na zagłówek
2 Przedłużenie łóżka
3 Wycięcie na zwijacz pasa bezpieczeństwa

% Podczas montażu i demontażu powierzchni
leżanki uważać, aby nikt nie został zakle‐
szczony.

# Montaż: złożyć krótką część przedłużenia
łóżka 2(/ strona 36).

# Złożyć stół przesuwny do położenia do jazdy
(/ strona 37).

# Kombinację leżanko-ławeczki przesunąć do
przodu do oznaczenia na przedniej prowad‐
nicy (/ strona 30).

# Zdemontować zagłówki kombinacji leżanko-
ławeczki.

# Włożyć zagłówki obrócone o 180° we wspor‐
niki 1 z tyłu kombinacji leżanko-ławeczki.

# Wypoziomować oparcia foteli.

% Jeśli oparcia foteli mogą zostać odchylone za
bardzo w dół, w układzie elektronicznym
kombinacji leżanko-ławeczki występuje
usterka. Należy wtedy ponownie wyregulo‐
wać kombinację leżanko-ławeczki
(/ strona 32).
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# Rozłożyć krótką część przedłużenia łóżka 2
(/ strona 36).

# Demontaż: złożyć krótką część przedłużenia
łóżka 2(/ strona 36).

# Ustawić oparcie fotela pionowo.
# Włożyć zagłówki kombinacji leżanko-ławeczki.

% Jeśli włożone zostaną inne zagłówki niż te
przynależne do kombinacji leżanko-ławeczki,
prawdopodobnie nie dadzą się już wyjąć.

Regulacja kombinacji leżanko-ławeczki

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zakle‐
szczenia podczas regulacji fotela

Podczas regulacji fotela może dojść do zakle‐
szczenia kierowcy lub osoby znajdującej się w
pojeździe, np. przy prowadnicy fotela.
# Upewnić się, że obszar ruchu fotela pod‐

czas jego regulacji jest pusty.

Jeśli oparcia foteli mogą być wychylone głębiej niż
do poziomu, występuje usterka w układzie elek‐
tronicznym kombinacji leżanko-ławeczki. Układ
elektroniczny można zresetować za pomocą przy‐
cisku Reset i ponownie wykonać regulację.

Przycisk Reset znajduje się pod kombinacją
leżanko-ławeczki po stronie fotela kierowcy w
obszarze możliwości przełożenia bagażu 1.
# Ustawić oba oparcia foteli w położeniu zbliżo‐

nym do pionowego.
# Otworzyć możliwość przełożenia bagażu 1.

# Nacisnąć przycisk Reset 2 z lewej strony.
Oba oparcia foteli przesuwają się automatycz‐
nie do przodu i zatrzymują się przy ogranicz‐
niku mechanicznym.

# Cofnąć oba oparcia foteli o około 20 cm.
Kombinacja leżanko-ławeczki jest wyregulo‐
wana.

Wymontowanie i montowanie kombinacji
leżanko-ławeczki

Wymontowanie

1 Przewód podłączeniowy
2 Uchwyt
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3 Dźwignia

Ciężar kombinacji leżanko-ławeczki wynosi około
79 kg. Skorzystać z pomocy co najmniej jednej
dodatkowej osoby.
# Wyciągnąć schowek (/ strona 64).
# Wyciągnąć klapkę osłaniającą możliwości

przełożenia bagażu .
# Kombinację leżanko-ławeczki przesuwać do

przodu do momentu, aż będzie ją jeszcze
można przechylić do przodu (/ strona 30).

# Otworzyć zamek obrotowy wtyczki i wyjąć
wtyczkę przewodu podłączeniowego 1. Złą‐
cze elektryczne kombinacji leżanko-ławeczki
jest odłączone.

# Odchylić uchwyt 2 do góry. Przy przechyla‐
niu kombinacji leżanko-ławeczki zwracać
uwagę na to, by nikt nie został zakleszczony.
Kombinacja leżanko-ławeczki zostaje wyjęta z
tyłu z prowadnic i przechyla się do przodu.

# Pociągnąć dźwignię 3 do góry po obu stro‐
nach kombinacji leżanko-ławeczki.
Kombinacja leżanko-ławeczki jest odbloko‐
wana.

# Podnosząc kombinację leżanko-ławeczki,
wyjąć ją z pojazdu.

Montowanie

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo
wypadku i odniesienia obrażeń spowodo‐
wane niezablokowanym fotelem

Jeśli fotel tylny nie jest zablokowany, może się
podczas jazdy nagle przechylić.
# Zawsze upewnić się, że wszystkie fotele

są zablokowane zgodnie z opisem.

Utrzymywać mocowanie fotela w podłodze
pojazdu wolne od brudu i przedmiotów. Zagwa‐
rantuje to bezpieczne zablokowanie kombinacji
leżanko-ławeczki.

Ciężar kombinacji leżanko-ławeczki wynosi około
79 kg. Skorzystać z pomocy co najmniej jednej
dodatkowej osoby.
# Wyciągnąć schowek (/ strona 64).
# Wyciągnąć klapkę osłaniającą możliwości

przełożenia bagażu .
# Przechyloną do przodu kombinację leżanko-

ławeczki włożyć w sanie fotela i zablokować.

% Jeśli sanie fotela zostaną przesunięte w trak‐
cie demontażu, nie będą znajdować się rów‐
nolegle względem siebie w prowadnicach.
Wówczas nie można włożyć i zablokować
kombinacji leżanko-ławeczki. Najpierw należy
przesunąć sanie fotela na właściwą pozycję
(/ strona 34).

# Przechylić kombinację leżanko-ławeczki do
tyłu i zablokować. Przy przechylaniu kombina‐
cji leżanko-ławeczki zwracać uwagę na to, by
nikt nie został zakleszczony.
Uchwyt 2 przechyla się w dół w kierunku
podłogi pojazdu. Kombinacja leżanko-ławeczki
jest zablokowana.

# Podłączyć przewód podłączeniowy 1 i wkrę‐
cić zamek obrotowy wtyczki.

# Przesunąć kombinację leżanko-ławeczki na
żądaną pozycję i zablokować ją
(/ strona 30).

# Zamontować schowek (/ strona 64).
# Zamontować klapkę osłaniającą możliwości

przełożenia bagażu.
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Uchwyt prowadnicy

Informacje na temat uchwytu prowadnicy

1 Uchwyt prowadnica

W trakcie demontażu kombinacji fotel-leżanka,
kanapy tylnej lub fotela prowadnica fotela może
się przesunąć. Wówczas fotele w prowadnicach
nie znajdują się już równolegle względem siebie.
Jeśli prowadnice nie znajdują się w tej samej
pozycji, nie będzie można zamontować danego
fotela.

Za pomocą uchwytu 1można ustawić prowad‐
nice w prawidłowej pozycji i końcówką uchwytu
otworzyć i zamknąć zatrzaski prowadnic. Uchwyt
znajduje się w schowku kombinacji fotela-leżanki.

Przesuwanie sani fotela

# Końcówkę uchwytu 1 nałożyć na trzpień
środkowy spośród 3 trzpieni 4.

# Odchylić uchwyt 1 w dół na saniach fotela.

# Wcisnąć sanie foteli 2 za pomocą uchwytu
1 w prowadnicę 3.
Sanie fotela 2 są odblokowane.

# Przesunąć sanie fotela 2 na właściwą pozy‐
cję i zablokować.

# Zdjąć uchwyt do 1góry z trzpnia 4środko‐
wego.

34 Fotele, stolik i leżanki



Problemy z kombinacją leżanko-ławeczki

Problem Możliwa przyczyna/ skutek i M rozwiązanie

Nie można ustawić opar‐
cia fotela i dopasowania
kształtu tapicerki.

Kombinacja leżanko-ławeczki nie działa ze względu na zbyt niskie napię‐
cie.
# Przestawić pojedynczo oparcia foteli kombinacji leżanko-ławeczki.
# Naładować akumulator dodatkowy .

Bezpiecznik elektryczny ma usterkę.
# Wymienić bezpiecznik elektryczny .
# Zlecić sprawdzenie przyczyny usterki bezpiecznika w fachowym ser‐

wisie.

Przewód podłączeniowy jest rozłączony.
# Sprawdzić przewód podłączeniowy i elektryczne złącze wtykowe .

Przy podnoszeniu oparcia fotela na oparciu znajduje się obciążenie (np.
walizka).
# Zdjąć obciążenie.

Przełącznik do ustawiania oparcia fotela został w ciągu 50 sekund naciś‐
nięty ponad 25 razy.
# Poczekać i spróbować ponownie po minucie.

Przełącznik do ustawiania oparcia fotela został wciśnięty na ponad 30
sekund.
# Poczekać i spróbować ponownie po minucie.

Oparcia foteli można
przestawić za daleko w
dół.

Dochodzi do zakłócenia działania elektroniki.
# Wyregulować kombinację leżanko-ławeczki .

Przedłużenie łóżka

Ustawianie położenia do leżenia

# Podwyższone położenie do leżenia: odchy‐
lać przedłużenie łóżka 1 do wybranego poło‐
żenia, aż zablokuje się prowadnica ustalająca
2.

# Poziome położenie do leżenia: odchylić
przedłużenie łóżka 1 w najwyższe położenie
i z powrotem do położenia poziomego.
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Składanie i rozkładanie przedłużenia łóżka

# Składanie: opróżnić torbę transportową.
# Złożyć krótką część przedłużenia łóżka 1.
# Przekręcić pokrętło 2 w kierunku zgodnym z

ruchem wskazówek zegara i złożyć przedłuże‐
nie łóżka do oparcia kombinacji leżanko-
ławeczki, trzymając za pałąk.

# Przymocować przedłużenie łóżka za pomocą
pasa zabezpieczającego umieszczonego na
pałąku do prawego zagłówka.

# Rozkładanie: zwolnić pas zabezpieczający
przy prawym zagłówku.

# Rozłożyć przedłużenie łóżka i przekręcić
pokrętło 2 w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

# Rozłożyć krótką część przedłużenia łóżka 1.

Demontaż i montaż przedłużenia łóżka

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo odnie‐
sienia obrażeń spowodowane spadają‐
cym lub ślizgającym się przedłużeniem
łóżka

Przedłużenie łóżka jest bardzo ciężkie i pod‐
czas montażu lub demontażu może wyślizg‐
nąć się z rąk. Przedłużenie łóżka może spaść
na stopy lub zakleszczyć inne części ciała, np.
dłonie.
# Montaż i demontaż przedłużenia łóżka

wykonywać przynajmniej z pomocą dru‐
giej osoby.

# Podczas montażu i demontażu zakładać
rękawice antypoślizgowe.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie przedłużenia
łóżka podczas montażu i demontażu

Przedłużenie łóżka jest bardzo ciężkie i pod‐
czas montażu lub demontażu może spaść i
ulec uszkodzeniu.
# Montaż i demontaż przedłużenia łóżka

wykonywać z pomocą przynajmniej jed‐
nej dodatkowej osoby.

# Na czas montażu i demontażu zakładać
rękawice antypoślizgowe.

# Demontaż: wyjąć krzesła i stół kempingowy
(/ strona 65).

# Złożyć przedłużenie łóżka 1 do pionu,
wyjmując z mocowań 2 w ścianie pojazdu.

# Montaż: włożyć przedłużenie łóżka 1 do
mocowań 2 w ścianie pojazdu i ostrożnie
opuścić.
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Dzielenie przedłużenia łóżka

Aby uzyskać jednorodną, płaską powierzchnię
odkładania, można osobno zdjąć krótką część
przedłużenia łóżka.
# Rozpiąć suwak i zdjąć krótką część przedłuże‐

nia łóżka.

Wskazówki dotyczące dodatkowej kanapy
tylnej

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie spowodo‐
wane ocieraniem podłokietnika o szafkę
kuchenną

Jeśli dodatkowa kanapa tylna jest zamonto‐
wana w kierunku jazdy, podłokietnik może
ocierać o szafkę kuchenną i osłony szafki
kuchennej zostaną uszkodzone.
# Przed montażem dodatkowej kanapy tyl‐

nej w kierunku jazdy zlecić demontaż
podłokietnika w fachowym serwisie.

Do montażu dodatkowej kanapy tylnej w pozycji
vis‑a‑vis można pozostawić podłokietnik zamonto‐
wany (patrz instrukcja obsługi pojazdu).

Podczas montażu dodatkowej kanapy tylnej zwra‐
cać uwagę na ustawienie fotela w optymalnym
obszarze ochronnym (/ strona 30).

Stół przesuwny

Rozkładanie stołu przesuwnego

* WSKAZÓWKA Uszkodzenia spowodo‐
wane zbyt dużym rozłożeniem blatu stołu

Wskutek zbyt dużego rozłożenia blatu stołu
może dojść do uszkodzenia osłony z tworzywa
sztucznego w szafce kuchennej.
# Nie rozkładać blatu stołu przesuwnego

więcej niż 5° powyżej poziomu.

Między ławą do siedzenia a zabudową kuchenną
znajduje się rozkładany stół przesuwny.

# Pociągnąć dźwignię odblokowującą 1 i prze‐
sunąć stół przesuwny 2 do przodu.

% Stół można ustawić w dogodnej pozycji.
Mechaniczny ogranicznik ogranicza drogę
przesuwu do przodu.

# Podnieść blat stołu 1.
# Opuścić nogę stołu 2, aż się zablokuje.
# Opuścić blat stołu 1.
# Upewnić się, że noga stołu 2 stoi pionowo.

Składanie stołu przesuwnego

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo odnie‐
sienia obrażeń spowodowane odrzuce‐
niem stołu przesuwnego

Rozłożony stół przesuwny może zostać odrzu‐
cony.
# Przed rozpoczęciem jazdy złożyć stół

przesuwny do położenia do jazdy.
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# Upewnić się, że stół przesuwny jest
zablokowany.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenia spowodo‐
wane zbyt dużym rozłożeniem blatu stołu

Wskutek zbyt dużego rozłożenia blatu stołu
może dojść do uszkodzenia osłony z tworzywa
sztucznego w szafce kuchennej.
# Nie rozkładać blatu stołu przesuwnego

więcej niż 5° powyżej poziomu.

# Podnieść blat stołu 1.
# Złożyć nóżkę stołu 2.
# Ostrożnie złożyć blat stołu 1.
# Przesunąć stół przesuwny do tyłu, aż się

zablokuje.

Łóżko dachowe

Wskazówki dotyczące łóżka dachowego

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo odnie‐
sienia obrażeń i zagrożenie życia spowo‐
dowane korzystaniem z łóżka bez siatki
zabezpieczającej

Bez zamontowanej siatki zabezpieczającej
pasażer jest narażony na upadek.

Zawsze montować siatkę zabezpieczającą
przed skorzystaniem z łóżka.

W przypadku korzystania z łóżka dachowego z
siatką zabezpieczającą podczas jazdy należy
przestrzegać przepisów prawnych obowiązują‐
cych w danym kraju.

% Łóżko dachowe wolno obciążać do maksy‐
malnie 200 kg.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie powierzchni
siedzisk i podłokietników spowodowane
wchodzeniem na nie

Podłokietniki mogą się złamać, a czujniki w
powierzchniach siedzisk foteli przednich
mogą ulec uszkodzeniu.
# Podczas wchodzenia na łóżko dachowe i

schodzenia z niego nie korzystać z pod‐
łokietników i środkowej części powierz‐
chni siedzisk foteli przednich w charak‐
terze stopni.

# Następować tylko na stabilną krawędź
powierzchni siedzisk.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie mieszka
falistego spowodowane opieraniem się o
niego

Mieszek falisty i impregnacja mogą ulec usz‐
kodzeniu wskutek opierania się o nie.

W konsekwencji podczas silnego deszczu do
pojazdu mogą dostać się wilgoć i woda.
# Nie opierać się o mieszek falisty dachu

podnoszonego i nie opierać o niego żad‐
nych przedmiotów.

Łóżko dachowe pomieści dwie osoby.

Na łóżko dachowe można wejść po zablokowa‐
nym fotelu przednim. Stawiać przy tym stopy
tylko na szerokiej, stabilnej krawędzi powierzchni
siedziska i podpierać się o ramę łóżka.

Jeśli na łóżku dachowym przebywają osoby,
należy rozpiąć siatkę zabezpieczającą
(/ strona 39).

Odchylanie łóżka dachowego do góry

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo obra‐
żeń wskutek niewłaściwego zabezpiecze‐
nia odchylonej do góry ramy łóżka

Jeśli odchylona do góry rama łóżka nie zosta‐
nie zaczepiona zgodnie z opisem, może się
złożyć, uderzyć jakąś osobę i spowodować
zakleszczenie części ciała.
# Zawsze upewniać się, że odchylona do

góry rama łóżka jest zaczepiona w
pasach zabezpieczających zgodnie z
opisem.
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Pas zabezpieczający do ramy łóżka (na przykła‐
dzie lewej strony pojazdu)

Odchylenie łóżka dachowego do góry przy otwar‐
tym dachu podnoszonym tworzy więcej prze‐
strzeni na głowę w strefie mieszkalnej.

% Przy odchylaniu do góry siatka zabezpiecza‐
jąca może pozostać zamocowana
(/ strona 39).

# Odchylić ramę łóżka 2 z przodu do góry i
zamocować za pomocą pasów zabezpieczają‐
cych 1 po lewej i po prawej stronie dachu
podnoszonego.

# Wyrównanie materaca: wyrównać do środka
materac znajdujący się na ramie łóżka.

Montaż siatki zabezpieczającej

Siatka zabezpieczająca chroni przed upadkiem z
łóżka dachowego.

% Nie opierać się całą masą ciała o siatkę
zabezpieczającą, ponieważ może nie utrzy‐
mać spoczywającego na niej ciężaru.

# Podnieść materac i przymocować siatkę
zabezpieczającą do przewidzianych do tego
celu zatrzasków 1 w ramie łóżka.

% Na ramie łóżka są zamocowane po dwa
zatrzaski z boku i cztery z przodu.

2 Zaczepy ustalające w mocowaniach
3 Pas zabezpieczający w ramie łóżka

# Wcisnąć zaczepy ustalające 2 w przewi‐
dziane do tego celu mocowania w dachu pod‐
noszonym i zablokować.

% Jeśli dach podnoszony zostanie zamknięty,
siatka zabezpieczająca może pozostać zamo‐
cowana.
Aby wejść lub zejść z łóżka dachowego,
trzeba tylko wyczepić przednie zaczepy usta‐
lające.
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Oświetlenie wewnętrzne

Przegląd oświetlenia wnętrza

Do oświetlenia wewnętrznego należą oprócz lam‐
pek w pojeździe następujące lampki:
R Ściemniane lampki do czytania w dachu pod‐

noszonym (sterowane ręcznie)
R Oświetlenie Ambiente zabudowy kuchennej

(sterowane ręcznie)
R Ściemniane lampki w ramie dachu między

słupkiem B i C (sterowane automatycznie i
ręcznie)
R Lampa wewnętrzna nad kombinacja leżanko-

ławeczki (sterowana automatycznie i ręcznie)
R Lampki do czytania obok schowka dacho‐

wego (sterowane ręcznie)

Nocą wyłączać sterowane automatycznie oświet‐
lenie wewnętrzne, aby po otwarciu drzwi nie prze‐
szkadzać pozostałym osobom w pojeździe. Prze‐
strzegać informacji dotyczących sterowanego
automatycznie oświetlenia wewnętrznego (patrz
instrukcja obsługi pojazdu).

% Lampki w ramie dachu oraz nad kombinacją
leżanko-ławeczki można ręcznie włączyć i
wyłączyć o każdej porze.

Włączanie lampy wewnętrznej nad kombina‐
cją leżanko-ławeczki

Nad kombinacją leżanko-ławeczki znajduje się
lampa wewnętrzna w okładzinie dachu. Środkowa
część lampy przełącza się automatycznie, zinte‐
growane lampki do czytania po prawej i po lewej
stronie przełącza się ręcznie.
# Włączanie lub wyłączanie lampki do czyta‐

nia: nacisnąć odpowiedni przycisk 1 lub 2.

Lampki w ramie dachu

Włączanie lamp w ramie dachu
System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Światła 5 Światło główne

Lampy LED znajdują się po obu stronach pojazdu
między słupkiem B i C w ramie dachu. Obie lampy
LED można włączać automatycznie i ręcznie.
Ponadto lampy LED można przyciemniać w trzech
poziomach.
# Włączanie i wyłączanie za pomocą MBAC: 

wybrać Ü.
# Włączanie lamp LED: nacisnąć przycisk 1

na lampie LED.
# Przyciemnianie lamp LED: nacisnąć ponow‐

nie przycisk 1 na lampie LED.
R Jednokrotne naciśnięcie: lampa LED zostaje

przyciemniona do 75%.
R Dwukrotne naciśnięcie: lampa LED zostaje

przyciemniona do 50%.
R Trzykrotne naciśnięcie: lampa LED zostaje

wyłączona.

% Lampę LED można wyłączyć w dowolnym
momencie, naciskając przez trzy sekundy
przycisk 1 lub wybierając Ü w systemie
multimedialnym.

Ustawianie lamp w ramie dachu
System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Światła 5 Światło główne
# Ustawianie jasności: wybrać ´.
# Ustawić jasność.
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# Ustawianie temperatury barwowej: wybrać
´.

# Ustawić temperaturę barwową.

Oświetlenie Ambiente

Włączanie oświetlenia Ambiente
System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Światła 5 Oświetlenie Ambiente

Oświetlenie Ambiente zabudowy kuchennej znaj‐
duje się przy jej dolnej krawędzi.
# Włączanie lub wyłączanie oświetlenia 

Ambiente: wybrać Ü.

W skład oświetlenia Ambiente pojazdu wchodzi
oświetlenie klamek drzwi przednich i oświetlenie
listew ozdobnych kokpitu (patrz instrukcja obsługi
pojazdu).

Ustawianie oświetlenia Ambiente
System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Światła 5 Oświetlenie Ambiente
# Ustawianie jasności: wybrać ´.
# Ustawić jasność.
# Ustawianie temperatury barwowej: wybrać
´.

# Ustawić temperaturę barwową.

Lampki do czytania w dachu podnoszonym

Włączanie lampek do czytania w dachu pod‐
noszonym

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie wskutek nie‐
zablokowanych lampek do czytania

Dach podnoszony może w trakcie zamykania
uszkodzić lampki do czytania lub mieszek
falisty.
# Przed zamykaniem dachu podnoszo‐

nego zablokować lampki do czytania we
wspornikach.

* WSKAZÓWKA Szkody rzeczowe wskutek
przegrzania lampek do czytania

Przy zamkniętym dachu podnoszonym włą‐
czone lampki do czytania mogą się przegrzać.

Wskutek gorąca sąsiadujące części mogą
ulec uszkodzeniu.

# Przed zamknięciem dachu podnoszo‐
nego wyłączyć lampki do czytania i
pozostawić je do ostygnięcia.

W dachu podnoszonym znajdują się dwie lampki
do czytania 1 z elastyczną szyjką.
# Włączanie lampek do czytania: nacisnąć

przycisk 2.
# Przyciemnianie lampki do czytania: ponow‐

nie nacisnąć przycisk 2 na lampce do czyta‐
nia.
R Jednokrotne naciśnięcie: lampka do czytania

zostaje przyciemniona do 75%.
R Dwukrotne naciśnięcie: lampka do czytania

zostaje przyciemniona do 50%.
R Trzykrotne naciśnięcie: lampka do czytania

zostaje wyłączona.

% Lampkę do czytania można wyłączyć w
dowolnym momencie, naciskając przycisk
przez trzy sekundy.
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Lampy wewnętrzne obok schowka dacho‐
wego

Lampy wewnętrzne znajdują się po obu stronach
schowka dachowego oraz są włączane i wyłą‐
czane pojedynczo.

% Lampy wewnętrzne są zasilane z akumulatora
dodatkowego.

# Włączanie: nacisnąć przełącznik przechylny
1 w położenie 1.

# Wyłączanie: nacisnąć przełącznik przechylny
1 w położenie g.

Scenariusze świateł

Informacje na temat scenariuszy świateł

Scenariusze świateł ustawiają światło główne i
światło Ambiente w różnych konfiguracjach. Sce‐
nariusze świateł:

1 Dynamika: światło główne

2 Balance: światło Ambiente

3 Komfort: światło Ambiente i światło
główne

Ustawianie scenariuszy świateł

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Światła 5 Scenariusze świateł
# Ustawianie dynamiki: wybrać Scenariusz 

świateł: dynamika.
# Ustawianie balance: wybrać Scenariusz 

świateł: balance.
# Ustawianie komfortu: wybrać Scenariusz 

świateł: komfort.
# Wyłączanie scenariuszy świateł: wybrać

Wył..
% Po wyłączeniu scenariuszy świateł światła

pozostają włączone. Światła można wyłączać
za pomocą Wszystkie światła.

Wymiana źródła światła

Lampki w ramie dachu
Zlecić wymianę diod świetlnych w fachowym ser‐
wisie. W przeciwnym można uszkodzić lampki,
których dotyczy problem.

Lampki w oświetleniu Ambiente
Zlecić wymianę diod świetlnych oświetlenia
Ambiente w fachowym serwisie. W przeciwnym
można uszkodzić lampki, których dotyczy prob‐
lem, oraz okładzinę wewnętrzną we wnęce na
nogi.
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Ogrzewanie postojowe (dodatkowe ogrzewa‐
nie powietrzne)

Wskazówki dotyczące ogrzewania postojo‐
wego

& NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie życia
spowodowane trującymi spalinami

Gdy końcówka rury wydechowej jest zabloko‐
wana lub gdy nie jest możliwa dostateczna
wentylacja, trujące spaliny, w szczególności
tlenek węgla, mogą przeniknąć do pojazdu.
Ma to miejsce np. w zamkniętych pomie‐
szczeniach, lub kiedy pojazd zostanie pozos‐
tawiony w śniegu.
# W zamkniętych pomieszczeniach bez

instalacji wyciągowej wyłączyć ogrzewa‐
nie postojowe, np. w garażu.

# Podczas pracy silnika lub ogrzewania
dodatkowego końcówka rury wydecho‐
wej oraz obszar wokół pojazdu muszą
być wolne od śniegu.

# Aby zagwarantować dostateczne zaopa‐
trzenie w świeże powietrze, otworzyć
drzwi lub luk dachowy po stronie
pojazdu osłoniętej od wiatru.

& ZAGROŻENIE Zagrożenie życia spowodo‐
wane pozostawieniem pojazdu w nieod‐
powiednich miejscach ze wstępnie
wybranym czasem włączenia ogrzewania
postojowego

Jeśli nie jest zapewniona wystarczająca wen‐
tylacja, może dojść do gromadzenia się trują‐
cych spalin.

Jeśli w pobliżu znajdują się łatwopalne sub‐
stancje lub palne materiały, istnieje niebez‐
pieczeństwo pożaru i wybuchu!
# Jeśli pojazd zostanie pozostawiony w

takich lub podobnych warunkach,
zawsze wyłączać wstępnie wybrane
czasy włączenia.

& ZAGROŻENIE Zagrożenie życia przy włą‐
czonym ogrzewaniu postojowym spowo‐
dowane spalinami w przystawce namioto‐
wej

Jeśli przy zamontowanej przystawce namioto‐
wej włączone zostanie ogrzewanie postojowe,
spaliny mogą dostać się do przystawki namio‐
towej.

# Zawsze wyłączać ogrzewanie postojowe,
gdy w przystawce namiotowej przeby‐
wają osoby.

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo
pożaru na skutek rozgrzania się elemen‐
tów ogrzewania postojowego i spalin

Materiały palne, np. liście, trawa lub gałęzie,
mogą się zapalić.
# Przed włączeniem ogrzewania postojo‐

wego upewnić się, że:
R Do części pojazdu nie przylegają

żadne łatwopalne materiały.
R Spaliny wydostają się bez przeszkód

z końcówki rury wydechowej ogrze‐
wania postojowego.
R Łatwopalne materiały nie znajdują

się w obszarze wydostawania się
spalin.

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo popa‐
rzenia spowodowane zbyt małym odstę‐
pem od otworu wylotowego powietrza
ogrzewania postojowego

Przy włączonym ogrzewaniu postojowym z
otworu wylotowego znajdującego się z tyłu
skrzynki fotela kierowcy może wydostawać
się bardzo gorące powietrze.

Dlatego w bezpośredniej bliskości otworu
wylotowego może dojść do poparzeń.
# Zawsze upewniać się, że wszystkie

osoby przebywające w pojeździe znaj‐
dują się w wystarczającej odległości od
otworu wylotowego.

* WSKAZÓWKA Ryzyko rozładowania aku‐
mulatora na skutek działania ogrzewa‐
nia/wentylacji postojowej

Działanie ogrzewania/wentylacji postojowej
obciąża akumulator.
# Najpóźniej po dwóch cyklach ogrzewa‐

nia lub wentylowania należy przejechać
pojazdem dłuższy odcinek.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie ogrzewania
dodatkowego

Gdy ogrzewanie dodatkowe nie jest użytko‐
wane przez dłuższy czas, może ulec uszkodze‐
niu.
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# Co najmniej raz w miesiącu włączać
ogrzewania dodatkowe na około dzie‐
sięć minut.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie ogrzewania
dodatkowego spowodowane przegrza‐
niem

Jeśli strumień powietrza grzewczego jest
zablokowany, układ ogrzewania dodatkowego
może się przegrzać i wyłączyć.
# Nie blokować strumienia powietrza grze‐

wczego.

% Otwór zasysający znajduje się pod fotelem
kierowcy. Otwór wylotowy znajduje się z tyłu
skrzynki fotela kierowcy. Oba otwory muszą
być zawsze odsłonięte.

% Nieograniczony tryb grzania możliwy jest do
wysokości 2000 m oraz przy krótkich posto‐
jach powyżej 2000 m. Krótkie postoje to np.
przerwy na odpoczynek i posiłek lub prze‐
jazdy przez przełęcze.

Ogrzewanie postojowe pracuje niezależnie od sil‐
nika i automatycznie reguluje ustawioną tempera‐
turę.

Ogrzewanie postojowe można obsługiwać za
pośrednictwem Mercedes-Benz Advanced Control
(MBAC).

Działanie ogrzewania postojowego wymaga speł‐
nienia poniższych warunków:
R Zbiornik paliwa musi być napełniony przy‐

najmniej do poziomu rezerwy.
R Napięcie akumulatora dodatkowego musi

wynosić ponad 10,5 V.

Włączanie i wyłączanie ogrzewania postojo‐
wego

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Mieszkanie 5 Ogrzewanie
# Włączanie ogrzewania postojowego: 

wybrać Ogrzewanie.
Na pasku narzędzi pojawia się Û.

Wskazanie statusu na powierzchni funkcjonal‐
nej jest zabarwione na niebiesko.

Ogrzewanie postojowe jest włączone.
# Wyłączanie ogrzewania postojowego: 

wybrać Ogrzewanie.
Û znika z paska narzędzi.

Wskazanie statusu na powierzchni funkcjonal‐
nej nie jest zabarwione na niebiesko.

Ogrzewanie postojowe jest wyłączone.

Ustawianie temperatury we wnętrzu

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Mieszkanie 5 Ogrzewanie
# Za pomocą 4 i s ustawić żądaną tem‐

peraturę.
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Cewka

Obsługa zaworu wody cewki

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie pompy wod‐
nej wskutek pracy na sucho

Nie wolno eksploatować pustej pompy wod‐
nej.

Jeśli pompa wodna w zbiorniku świeżej wody
nie jest wystarczająco wypełniona, może ulec
uszkodzeniu.
# Przed użyciem sprawdzić poziom napeł‐

nienia zbiornika świeżej wody.

1 Zamykanie
2 Otwieranie

Cewka znajduje się obok kuchenki gazowej w
szafce kuchennej.

Jeśli zawór wody jest używany, muszą być speł‐
nione następujące warunki:

R Zbiornik świeżej wody musi być napełniony w
wystarczającym stopniu (/ strona 50).
R Zbiornik na nieczystości musi mieć jeszcze

wolne miejsce w środku (/ strona 51).

# Otworzyć zawór wody 2. Pompa wodna włą‐
cza się automatycznie.

% Wylot wody można odchylić do góry lub w
dół.

Czyszczenie odpływu

Jeśli odpływ cewki jest zatkany i woda odpływa z
trudem lub wcale, należy wyczyścić odpływ.
# Wysunąć szufladę pod cewką do oporu.
# Opróżnić szufladę.

# Pociągnąć dźwignie odblokowujące 1 i 2
przy obu prowadnicach.
Szuflada jest odłączona od prowadnic.

# Wyciągnąć szufladę z szafki do przodu.
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1 Śruba
2 Sitko odpływu z pierścieniem uszczelniają‐

cym
3 Syfon z pierścieniem uszczelniającym

# Podstawić miskę wyłapującą ścieki, np.
zwykłą miskę, pod syfon 3 cewki.

# Przytrzymać syfon 3 i odkręcić śrubę 1.
# Wyjąć sitko odpływu 2 z pierścieniem usz‐

czelniającym i śrubę 1.
# Zdjąć pierścień uszczelniający z syfonu 3.
# Wyczyścić syfon 3. Pamiętać przy tym, aby

syfon był stabilnie połączony z elastycznym
przewodem spustowym.

# Zmontować odpływ, wykonując czynności w
odwrotnej kolejności. Zwracać przy tym
uwagę na prawidłowe położenie pierścieni
uszczelniających i dociągać śrubę 1 tylko
ręcznie.

# Wsunąć szufladę na prowadnice.
# Zamknąć szufladę.

Szuflada blokuje się w prowadnicach.

Kuchenka gazowa

Wskazówki dotyczące kuchenki gazowej

& NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie życia
w przypadku zbyt małej wentylacji w trak‐
cie eksploatacji kuchenki gazowej

Z powodu zużycia tlenu może dojść do utraty
przytomności.
# W trakcie eksploatacji kuchenki gazowej

zapewnić dostateczną wentylację.
# Nigdy nie używać płomieni kuchenki do

ogrzewania.

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo
pożaru i obrażeń w przypadku nieprawid‐
łowej obsługi kuchenki gazowej

Otwarty płomień powoduje niebezpieczeń‐
stwo pożaru i obrażeń!
# Nigdy nie pozostawiać włączonej

kuchenki gazowej bez nadzoru.
# Zawsze przestrzegać poniższych instruk‐

cji i wskazówek dotyczących bezpie‐
czeństwa eksploatacji kuchenki gazo‐
wej.

+ WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA OCHRONY
ŚRODOWISKA Stosowanie kuchenki
gazowej tylko przy optymalnym wykorzys‐
taniu energii

# Wybrać garnek o średnicy między 16 cm
a 20 cm.

# Nie używać garnków z wypukłym dnem.
# Umieszczać garnki pośrodku nad pło‐

mieniem.
# Wybrać odpowiedniej wielkości płomień

- płomień kuchenki nie powinien wzno‐
sić się obok dna garnka lub patelni.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie osłony szafki
kuchennej

Wskutek nieostrożnego użytkowania osłona
szafki kuchennej może ulec uszkodzeniu.
# Nie stawiać żadnych gorących przed‐

miotów na osłonie szafki kuchennej.
# Przed rozpoczęciem jazdy zamknąć

osłonę szafki kuchennej.
# Przed gotowaniem zawsze otwierać obie

osłony szafki kuchennej.
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R W trakcie eksploatacji kuchenki gazowej trzy‐
mać materiały palne, w szczególności smar
lub olej, z dala od płomienia kuchenki. Doty‐
czy to również tworzyw sztucznych, które
mogą się nie tylko spalić, ale też stopić.
R Nie rozgrzewać smaru ani oleju do zbyt wyso‐

kiej temperatury.
R Nie pozwalać, by uchwyty garnków i patelni

wystawały poza krawędź kuchenki, zapobiega‐
jąc w ten sposób zrzuceniu ich z kuchenki
gazowej.
R Wybrać średnicę garnków i patelni w taki spo‐

sób, by płomień kuchenki nie wznosił się obok
dna.
R Używać tylko garnków i patelni o średnicy

maksymalnie 20 cm. W przeciwnym razie ota‐
czające osłony i zawory regulacyjne mogą
ulec uszkodzeniu wskutek gorąca.
R Nie pozostawiać włączonej kuchenki gazowej

bez nadzoru, przede wszystkim gdy w pojeź‐
dzie znajdują się dzieci.
R Podczas posługiwania się garnkami czy patel‐

niami nie stosować wilgotnych ręczników,
ponieważ mogą się one bardzo nagrzać.

Otwieranie i zamykanie zaworu odcinającego
gaz

Zawór odcinający gaz
1 Otwarty
2 Zamknięty

# Ustawić zawór odcinający gaz pod lodówką
turystyczną poziomo, w pozycji 1.
Zawór odcinający gaz jest otwarty i kuchenka
gazowa jest zasilana gazem.

Obsługa kuchenki gazowej

Włączanie kuchenki gazowej
Kuchenka gazowa znajduje się obok cewki w
szafce kuchennej.

Przed włączeniem kuchenki gazowej wykonać
następujące przygotowania:

R Podłączyć butlę z gazem do instalacji gazo‐
wej.
R Otworzyć główny zawór odcinający przy butli

gazowej.
R Otworzyć okno przesuwne w kuchni.
R Otworzyć dach podnoszony do wymuszenia

wentylacji.

Kuchenka gazowa
1 Palniki gazowe kuchenki
2 Gałki regulacyjne
3 Zapalnik elektryczny

# Złożyć osłony cewki i kuchenki gazowej.
# Nacisnąć i przytrzymać wciśniętą gałkę regu‐

lacyjną 2 danego palnika kuchenki 1 i
przekręcić ją w prawo na „duży płomień”.

# Krótko nacisnąć zapalnik elektryczny 3.
Ulatniający się gaz jest zapalany.

# Jeśli pali się płomień w kuchence, nacisnąć i
przytrzymać wciśniętą gałkę regulacyjną 2
jeszcze przez około 15 sekund.
Bezpiecznik zapłonu zostaje zmostkowany.

% Jeśli płomień w kuchence nie zapala się
natychmiast, przekręcić gałkę regulacyjną
dalej w prawo (mały płomień) i powtórzyć
proces zapalania.
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Wyłączanie kuchenki gazowej
# Przekręcić gałkę regulacyjną 2 w położenie

zerowe.
# Zawór odcinający gaz do kuchenki gazowej

ustawić pionowo na 2.
Zawór odcinający gaz jest zamknięty.

# Poczekać, aż kuchenka gazowa ostygnie.
# W razie potrzeby zamknąć osłony cewki i

kuchenki gazowej.
# Przed rozpoczęciem jazdy zamknąć główny

zawór odcinający przy butli gazowej
(/ strona 47).

Ustawianie wielkości płomienia:
# Przekręcić gałkę regulacyjną 2:
R w prawo — mały płomień
R w lewo — duży płomień

% Płomień nie może wznosić się obok dna
garnka ani patelni.

Lodówka turystyczna

Wskazówki dotyczące lodówki turystycznej

Lodówka turystyczna jest napełniona czynnikiem
chłodzącym R‑134a. Czynnik chłodzący R‑134a
zawiera fluorowany gaz cieplarniany.

Prace serwisowe jak np. uzupełnianie czynnika
chłodzącego lub wymiana elementów mogą być
przeprowadzane wyłącznie w fachowym serwisie.
Muszą być przy tym spełnione wszelkie obowiązu‐
jące przepisy, jak również norma SAE J639.

Zlecać wykonanie wszystkich czynności przy
lodówce turystycznej zawsze w fachowym serwi‐
sie.

+ WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA OCHRONY
ŚRODOWISKA Optymalne wykorzystanie
energii lodówki turystycznej

# Wstępnie schłodzić lodówkę turystyczną
przed przechowywaniem w niej towarów
chłodzonych. Wówczas towary te będą
natychmiast chłodzone.

# W lodówce turystycznej nie przechowy‐
wać gorących produktów spożywczych.
Przed przechowywaniem gorących
towarów chłodzonych w lodówce turys‐
tycznej należy je schłodzić.

# Aby zapobiec powstawaniu lodu, nie
otwierać lodówki turystycznej bez

potrzeby. Lód zmniejsza sprawność i
moc chłodzenia lodówki turystycznej.

# Nie wypełniać lodówki turystycznej po
brzegi. W przeciwnym razie cyrkulacja
powietrza chłodzącego jest utrudniona.

Włączanie i wyłączanie lodówki turystycznej

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Mieszkanie 5 Lodówka turystyczna
# Włączanie lodówki turystycznej: wybrać 

Ü.
Na pasku narzędzi pojawia się symbol Ù.

Wskazanie statusu w obszarze funkcyjnym
ma kolor niebieski.

Lodówka turystyczna jest włączona.
# Wyłączanie lodówki turystycznej: wybrać 

Ü.
Symbol Ù gaśnie na pasku narzędzi.

Wskazanie statusu w obszarze funkcyjnym nie
ma koloru niebieskiego.

Lodówka turystyczna jest wyłączona.

% Jeśli lodówka turystyczna jest wyłączona,
sprężarka może się ponownie włączyć
dopiero po trzech minutach.

Ustawianie mocy chłodzenia

System multimedialny:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Mieszkanie 5 Lodówka turystyczna
# Włączyć lodówkę turystyczną .

Wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną
moc chłodzenia.

# Ustawić moc chłodzenia za pomocą 4 i
s.

Można ustawić następujące moce chłodzenia:

R 1 (ok. 8°C)
R 2 (ok. 5°C)
R 3 (ok. 1°C)
R 4 (ok. -3°C)
R 5 (ok. -10°C)
R 6 (ok. -18°C)

Temperatura chłodzenia zależy od:
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R temperatury otoczenia
R stopnia napełnienia lodówki turystycznej
R częstotliwości otwierania

Dlatego należy regularnie kontrolować tempera‐
turę chłodzenia. Przybliżone temperatury chło‐
dzenia są mierzone 10 cm nad dnem lodówki
turystycznej.

Problemy z lodówką turystyczną

Kilka usterek jest wyświetlanych w formie komu‐
nikatów ostrzegawczych na wyświetlaczu systemu
multimedialnego.

Problem Możliwa przyczyna/ skutek i M rozwiązanie

Na wyświetlaczu systemu
multimedialnego pojawia
się symbol o.

Temperatura lodówki turystycznej przekracza 20°C.

Sprawdzić, czy pokrywa lodówki turystycznej jest zamknięta.

Na wyświetlaczu pojawia
się symbol q.

Temperatura lodówki
turystycznej może być
ustawiona na 1 i 6.

Czujnik temperatury lodówki turystycznej jest uszkodzony. Istnieje
wyłącznie możliwość używania lodówki turystycznej w trybie ciągłym.
# Zlecić kontrolę czujnika temperatury w fachowym warsztacie.

Lodówka turystyczna
automatycznie się wyłą‐
cza lub nie da się włą‐
czyć.

Lodówka wyłączyła się z powodu zbyt niskiego napięcia.
# Naładować akumulator dodatkowy (/ strona 59).

Bezpiecznik elektryczny ma usterkę.
# Wymienić bezpiecznik elektryczny (/ strona 59).
# Zlecić sprawdzenie przyczyny usterki bezpiecznika w fachowym ser‐

wisie.
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Zaopatrzenie w wodę

Zbiornik świeżej wody

Wskazówki dotyczące zbiornika świeżej wody

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie pompy wod‐
nej wskutek pracy na sucho

Nie wolno eksploatować pustej pompy wod‐
nej.

Jeśli pompa wodna w zbiorniku świeżej wody
nie jest wystarczająco wypełniona, może ulec
uszkodzeniu.
# Przed użyciem sprawdzić poziom napeł‐

nienia zbiornika świeżej wody.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie zaopatrzenia
w wodę wskutek zamarznięcia

Woda znajdująca się w zbiorniku świeżej
wody i zbiorniku szarej wody może zimą
zamarznąć i uszkodzić zbiorniki.
# Jeśli zimą zaopatrzenie w wodę nie jest

konieczne, opróżnić zbiornik świeżej i
szarej wody.

Pompa wodna w zbiorniku świeżej wody tłoczy
wodę do kranu cewki i do złącza prysznica zew‐
nętrznego w obszarze tylnym. Pompa wodna jest
włączana automatycznie wraz z użytkowaniem
danego odbiornika.

W przypadku wątpliwości co do czystości świeżej
wody, dla ostrożności do świeżej wody dodać śro‐
dek bakteriobójczy. Środek bakteriobójczy można
nabyć w kempingowym handlu specjalistycznym i
w aptekach.

Wyświetlanie poziomu napełnienia zbiornika
świeżej wody
Mercedes-Benz Advanced Control:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Zasilanie 5 Świeża woda
# Wybrać Świeża woda.

Wyświetlacz pokazuje poziom napełnienia zbior‐
nika świeżej wody. 100% oznacza pełny zbiornik
świeżej wody. Jeśli wyświetlane jest 25%, w zbior‐
niku znajduje się jeszcze około dziewięć litrów
świeżej wody.

% Przy opróżnionym zbiorniku świeżej wody
symbol na pasku narzędzi Mercedes-Benz
Advanced Control będzie trwale wyświetlony
na czerwono symbol ã.

Napełnianie zbiornika świeżej wody

* WSKAZÓWKA Niebezpieczeństwo uszko‐
dzenia spowodowane przez system prze‐
tankowania

Jeśli zbiornik świeżej wody jest napełniany za
pośrednictwem systemu przetankowania,
wnętrze pojazdu może zostać zalane i uszko‐
dzone.
# Nie stosować systemu przetankowania

do napełniania zbiornika świeżej wody.

Króciec wlewowy zbiornika świeżej wody 1 znaj‐
duje się pod klapą serwisową w obszarze tylnym
po stronie kierowcy.
# Odchylić klapę serwisową do góry.
# Odblokować pokrywę na króćcu wlewowym
1 za pomocą kluczyka.

# Obrócić pokrywę w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara i zdjąć.

# Wlać świeżą wodę.
# Założyć pokrywę na króciec wlewowy 1 i

obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wska‐
zówek zegara do pierwszej zapadki.

# Zamknąć pokrywę za pomocą kluczyka.
# Zamknąć klapę serwisową i nacisnąć z obu

stron, aby obie zapadki zatrzasnęły się.

% Podczas jazdy po zakrętach i przy pełnym
zbiorniku świeżej wody przez wentylację
wymuszoną obok pokrywy mogą wydostawać
się niewielkie ilości świeżej wody.

Opróżnianie zbiornika świeżej wody
Jeśli woda nie jest używana przez kilka dni, należy
opróżnić zbiornik świeżej wody.
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# Aby całkowicie opróżnić zbiornik świeżej
wody, ustawić pojazd poziomo.

# Wyjąć bezpiecznik nr 2 pompy wodnej ze
skrzynki bezpieczników (/ strona 60).

# Otworzyć zawór wody w cewce.

# Wyciągając dźwignię odcinającą, ustawić ją w
pozycji 2 i poczekać godzinę.
Zawartość zbiornika i świeża woda wypływają
z przewodów elastycznych odbiorników pod
podłogą pojazdu.

# Poczekać godzinę.
# Jeśli system świeżej wody jest opróżniony,

ustawić dźwignię odcinającą w pozycji1,
wciskając ją.

# Zamknąć zawór wody w cewce.
# Włożyć bezpiecznik nr 2 pompy wodnej do

skrzynki bezpieczników (/ strona 60).
# Jeśli zasilanie wodą nie jest używane przez

kilka tygodni, odkręcić pokrywę otworu do
czyszczenia (/ strona 70). Resztka wilgoci
ze zbiornika świeżej wody może wyparować.

Zbiornik szarej wody

Wskazówki dotyczące zbiornika szarej wody

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo odnie‐
sienia obrażeń spowodowane szkodliwą
dla zdrowia szarą wodą

Szara woda może być trująca lub szkodliwa
dla zdrowia po połknięciu lub kontakcie ze
skórą lub oczami.
# Podczas wykonywania czynności z uży‐

ciem szarej wody zakładać rękawice
ochronne zabezpieczające przed działa‐

niem chemikaliów i kontaktem z
mikroorganizmami, jak również okulary
ochronne.

# Zebrać szarą wodę do przewidzianego
do tego celu pojemnika na szarą wodę i
regularnie go opróżniać.

# Regularnie czyścić środkiem bakterio‐
bójczym pojemnik na szarą wodę i
dodatkowe pojemniki zbiorcze zgodnie z
instrukcją.

# Nie używać dodatkowych pojemników
zbiorczych do innych celów.

Środek bakteriobójczy można nabyć w kempingo‐
wym handlu specjalistycznym i w aptekach.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie zaopatrzenia
w wodę wskutek zamarznięcia

Woda znajdująca się w zbiorniku świeżej
wody i zbiorniku szarej wody może zimą
zamarznąć i uszkodzić zbiorniki.
# Jeśli zimą zaopatrzenie w wodę nie jest

konieczne, opróżnić zbiornik świeżej i
szarej wody.

+ WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA OCHRONY
ŚRODOWISKA Zanieczyszczenie środo‐
wiska wskutek niekontrolowanego przela‐
nia zbiornika szarej wody

Jeśli zbiornik szarej wody nie zostanie opró‐
żniony odpowiednio wcześnie, może przelać
się w sposób niekontrolowany i skazić glebę.
# Odpowiednio wcześnie opróżnić zbior‐

nik szarej wody, aby nie wypłynęła ona
w sposób niekontrolowany.

# Usunąć szarą wodę w sposób przyjazny
dla środowiska na stacji utylizacji.

+ WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA OCHRONY
ŚRODOWISKA Zanieczyszczenie środo‐
wiska w wyniku nieprawidłowej utylizacji

# Zutylizować szarą wodę w sposób przy‐
jazny dla środowiska.

Niektóre place kempingowe w Niemczech oferują
odpowiednie urządzenia do bezpośredniej utyliza‐
cji szarej wody. Ich adresy znajdują się w doku‐
mentach dla posiadaczy pojazdów kempingowych
(wydawca: CIVD/Caravaning Industrie Verband
Deutschland) i w przewodnikach kempingowych.
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Jeśli takie urządzenia nie są dostępne, zebrać
szarą wodę do odpowiednich zbiorników. Następ‐
nie odprowadzić ją do publicznego systemu kana‐
lizacyjnego.

Odprowadzić szarą wodę do systemu wody
deszczowej.

Wyświetlanie poziomu napełnienia zbiornika
szarej wody
Mercedes-Benz Advanced Control:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Zasilanie 5 Woda szara
# Wybrać Woda szara.

Wyświetlacz pokazuje poziom napełnienia zbior‐
nika szarej wody. 100% oznacza pełny zbiornik
szarej wody. Zbiornik szarej wody ma maksy‐
malną pojemność czterech litrów.

% Przy pełnym zbiorniku szarej wody na pasku
narzędzi Mercedes-Benz Advanced Control
będzie wyświetlony na czerwono symbol
â.

Opróżnianie zbiornika szarej wody

# Jeśli w miejscu postoju pojazdu dostępne jest
urządzenie do odprowadzania ścieków, wpro‐
wadzić przewód elastyczny znajdujący się w
dolnej części pojazdu 1 do urządzenia do
odprowadzania ścieków.

# Otworzyć szafkę pod kuchenką gazową.

1 Zawór odcinający zamknięty
2 Zawór odcinający otwarty

# Otworzyć zawód odcinający zbiornik szarej
wody 2.
R Zawartość zbiornika odpływa przez prze‐

wód 1 pod podłogą pojazdu.
R Symbol â na pasku narzędzi Merce‐

des-Benz Advanced Control gaśnie.
# Gdy zbiornik szarej wody jest opróżniony,

zamknąć zawór odcinający 1.

Problemy ze zbiornikami na wodę

Problem Możliwa przyczyna/ skutek i M rozwiązanie

Zbiornik świeżej wody jest napełniony jeszcze w 50%.
# Napełnić zbiornik świeżej wody (/ strona 50).
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Problem Możliwa przyczyna/ skutek i M rozwiązanie

Na pasku narzędzi
wyświetla się na biało
symbol ã.

Na pasku narzędzi
wyświetla się na czer‐
wono symbol ã.

Zbiornik świeżej wody jest napełniony jeszcze w 25%.
# Napełnić zbiornik świeżej wody (/ strona 50).

Wskaźnik poziomu zbior‐
nika świeżej wody ma
kolor czerwony i pokazuje
25%.

Zbiornik świeżej wody jest prawie pusty.
# Napełnić zbiornik świeżej wody (/ strona 50).

Wskaźnik poziomu zbior‐
nika świeżej wody poka‐
zuje 0%.

Zbiornik świeżej wody jest pusty.
# Napełnić zbiornik świeżej wody (/ strona 50).

Symbol zbiornika świeżej
wody jest przekreślony.

Czujnik poziomu zbiornika świeżej wody jest uszkodzony.
# Zlecić kontrolę czujnika poziomu w fachowym serwisie.

Na pasku narzędzi
wyświetla się na biało
symbol â.

Zbiornik szarej wody jest napełniony w 75 %.
# Opróżnić zbiornik szarej wody (/ strona 52).

Na pasku narzędzi
wyświetla się na czer‐
wono symbol â.

Zbiornik szarej wody jest pełny.
# Opróżnić zbiornik szarej wody (/ strona 52).

Wskaźnik poziomu zbior‐
nika szarej wody ma kolor
czerwony i pokazuje 75%.

Zbiornik szarej wody jest prawie pełny.
# Opróżnić zbiornik szarej wody (/ strona 52).

Wskaźnik poziomu zbior‐
nika szarej wody ma kolor
czerwony i pokazuje
100%.

Zbiornik szarej wody jest pełny.
# Opróżnić zbiornik szarej wody (/ strona 52).

Symbol zbiornika szarej
wody jest przekreślony.

Czujnik poziomu zbiornika szarej wody jest uszkodzony.
# Zlecić kontrolę czujnika poziomu w fachowym serwisie.

Instalacja gazowa

Wskazówki dotyczące instalacji gazowej

& NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeń‐
stwo wybuchu w przypadku zmian w
instalacji gazowej

Zmiany lub niefachowo wykonane prace mogą
powodować zagrożenie bezpieczeństwa eks‐

ploatacji instalacji gazowej. W przypadku
wydostawania się gazu może dojść do udu‐
szenia lub gaz może się zapalić.
# Wykonanie prac przy instalacji gazowej

zawsze zlecać w fachowym serwisie.
# W przypadku dokonania zmian lub polu‐

zowania mocowań śrubowych systemu
przesyłowego należy następnie zlecić
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wykonanie kontroli szczelności i działa‐
nia w fachowym serwisie.

# Instalację gazową można zaopatrywać
gazem butanem tylko z opisanej butli
gazowej.

Kontrolę szczelności i działania instalacji gazowej
należy wykonywać i potwierdzać w fachowym ser‐
wisie co dwa lata. Kierowca jest odpowiedzialny
za zlecenie wykonania tej kontroli.

W przypadku pojazdów przeznaczonych do użytku
w ramach działalności gospodarczej mogą – w
zależności od ustawodawcy – występować
odmienne postanowienia. Wówczas instalację
gazową należy sprawdzić np. zgodnie z przepi‐
sami stowarzyszenia zawodowego.

W skład instalacji gazowej wchodzą:

R kuchenka gazowa
R zawór odcinający gaz do kuchenki gazowej
R system przesyłowy

Instalacja gazowa jest zaopatrywana gazem buta‐
nem z butli gazowej o pojemności netto maksy‐
malnie 2,75 kg typu Campinggaz 907.

Wymiana butli gazowej

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo
pożaru i wybuchu podczas wymiany butli
gazowej

Gaz jest łatwopalny i wybuchowy.
# Przed wymianą butli gazowej zamknąć

zawór odcinający gaz w kuchence gazo‐
wej i główny zawór odcinający gaz w
butli gazowej.

# Koniecznie unikać używania otwartego
ognia i światła, palenia tytoniu i iskrze‐
nia.

Pojemnik na butlę z gazem znajduje się pod szafą
na ubrania w obszarze tylnym.

# Demontaż: zamknąć zawór odcinający gaz
(/ strona 47).

# Odblokować blokadę do mebli 1
(/ strona 27).

# Otworzyć lewą stronę szafy na ubrania 2.

# Wyjąć prowizoryczne dno szafy 3.
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4 Szybkozłącza
5 Pokrywa pojemnika na butlę z gazem

# Szybkozłącza 4 obrócić o ok. Õ obrotu w
kierunku przeciwnym do ruchy wskazówek
zegara.

# Zdjąć pokrywę pojemnika na butlę z gazem
5.

6 Klin zaciskowy
7 Regulator ciśnienia (30 mbar)
8 Nakrętka kołpakowa
9 Główny zawór odcinający
A Butla gazowa

# Obrócić główny zawór odcinający 9 butli
gazowej A w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.

# Odkręcić nakrętkę kołpakową 8, przekręca‐
jąc ją w prawo (gwint lewostronny), i zdjąć
regulator ciśnienia 7 z butli gazowej A.

# Wyjąć klin zaciskowy 6 razem z butlą
gazowąA.

# Montaż: w razie potrzeby usunąć nakładkę
lub przenośne zamknięcie z butli gazowej i
nakręcić główny zawór odcinający 9 z zawo‐
rem bezpieczeństwa.

# Sprawdzić wentylację wymuszoną na dnie
pojemnika na butlę z gazem.
Wentylacja dna nie może być zamknięta.

# Włożyć butlę gazową A do pojemnika na
butlę z gazem i wyrównać zgodnie z ilustracją.

# Przed przykręceniem zabezpieczyć butlę
gazową A klinem zaciskowym 6 w miejscu
wskazanym na ilustracji.

% W pojemniku na butlę z gazem znajduje się
wybrzuszenie na klin zaciskowy.

# Założyć regulator ciśnienia 7 na główny
zawór odcinający 9 i mocno dociągnąć
nakrętkę kołpakową 8, przykręcając ją w
lewo. Zwracać przy tym uwagę, aby mocowa‐
nie śrubowe do głównego zaworu odcinają‐
cego 9 w butli gazowej A było szczelne.

# Wyrównać i założyć pokrywę 5 na pojemnik
na butlę z gazem.

% Wybrzuszenia w pokrywie przy szybkozłą‐
czach mają różne promienie.

# Nacisnąć szybkozłącza 4 nieco w dół i prze‐
kręcić o około Õ obrotu w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara.
Pokrywa 5 pojemnika na butlę z gazem jest
zamknięta.

# Włożyć prowizoryczne dno szafy 3.
# Zamknąć szafę na ubrania 2.

% Informacje dotyczące kuchenki gazowej i
zaworu odcinającego gaz znajdują się w roz‐
dziale „Kuchnia” (/ strona 46).

Instalacja elektryczna

Informacje na temat instalacji elektrycznej

Pojazd zawiera następujące dwie sieci do zasila‐
nia napięciem instalacji elektrycznej:

R Sieć 12 V (napięcie stałe)

Napięcie jest dostarczane poprzez dodatkowy
akumulator lub poprzez przyłącze sieciowe
230 V z siecią miejscową (prąd krajowy).
R Sieć 230 V (napięcie zmienne)
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Napięcie jest dostarczane poprzez przyłącze
sieciowe 230 V z sieci miejscowej (prąd kra‐
jowy).

Akumulator rozrusznika i akumulator dodatkowy
są ze sobą połączone Dzięki temu akumulator
rozrusznika można także ładować poprzez przyłą‐
cze sieciowe 230 V z siecią miejscową (prąd kra‐
jowy)

% Maksymalna wartość prądu ładowania do
ładowania akumulatora rozrusznika: 4 A

Gniazda 12 V

1 Gniazdo 12 V

Gniazda 12 V znajdują się w następujących pozy‐
cjach w pojeździe:

R na konsoli środkowej powyżej wyświetlacza
centralnej jednostki obsługi
R w prawej okładzinie bocznej z tyłu
R w prawej okładzie bocznej obok drzwi prze‐

strzeni bagażowej

Można wykorzystywać gniazdo do akcesoriów o
napięciu 12 V do maks. 120 W. Gniazdo działa
jedynie wówczas, gdy zapłon jest włączony.

% Gdy zapłon jest włączony, a silnik nie jest jed‐
nak uruchomiony (pozycja przełącznika 2),
odbiorniki mogą całkowicie rozładować aku‐
mulator rozrusznika, a silnik już się nie uru‐
chomi.

Złącza USB

Twój pojazd posiada dwa dodatkowe porty USB,
po jednym

R za siedzeniem kierowcy w przedniej części
szafki kuchennej
R na ramie dachu w przedniej części dachu

podnosyonego 1.

W portach USB można ładować urządzenia za
pomocą kabla połączeniowego USB. Przed
zamknięciem dachu podnosyonego należy odłą‐
czyć odbiorniki od portu USB w dachu podnoszo‐
nym.

% Porty USB są zasilane z sieci 230 V i 12 V.

Gniazda 230 V

Gniazdo 230 V1 znajduje się za fotelem kie‐
rowcy po stronie czołowej szafki kuchennej.

Po utworzeniu przyłącza sieciowego 230 V i włą‐
czeniu przełącznika ochronnego przed nieodpo‐

56 Woda, gaz i instalacja elektryczna



wiednim prądem gniazdo 230 V jest gotowe do
pracy(/ strona 57).

% Gniazdo 230 V jest wyposażone w zabezpie‐
czenie przed dziećmi. Po włożeniu wtyku
poczuć można niewielki opór.

Sieć 230 V

Podłączanie i odłączanie zasilania sieciowego
230 V

& OSTRZEŻENIE Zagrożenie pożarowe z
powodu nieodpowiedniego przewodu
zasilającego

Jeśli przewód zasilający jest zbyt długi lub ma
zbyt mały przekrój poprzeczny, może bardzo
się nagrzewać.
# Stosować wyłącznie przewody przedłu‐

żające o minimalnym przekroju 2,5 mm2

i maksymalnej długości 25 m .
# Mercedes-Benz zaleca korzystanie z

przewodu zasilającego dostępnego w
akcesoriach samochodowych.

# Przy użyciu bębna z przewodami należy
całkowicie rozwinąć przewód.

Podłączenie do sieci 230 V odbywa się poprzez
wtyk i złącze zgodnie z CEE 17 (norma europej‐
ska). Przewód zasilający jest częścią wyposażenia
dodatkowego. Jest on dostępny w ASO Mercedes-
Benz.

Przyłącze sieciowe 230 V znajduje się wraz z
krućcem wlewu świeżej wody za klapą serwisową
z tyłu po stronie kierowcy.

1 Klapa serwisowa.
2 Podłączanie sieci 230 V

3 Osłona sprzęgła
4 Przewód zasilający

# Podłączyć zasilanie sieciowe 230 V: Otwo‐
rzyć klapę serwisową1.

# Podłączyć kabel 4sieciowy do gniazda 230
V. Upewnić się, że pokrywa 3przyłączeniowa
przewodu 4sieciowego znika w otworze
gniazda.

# Złóż 1klapę serwisową.
# W razie 4potrzeby należy przedłużyć prze‐

wód sieciowy i podłączyć go do lokalnej sieci
230 V.

# Włączyć i sprawdzić (/ strona 57)wyłącznik
różnicowo-prądowy.

Przed rozpoczęciem podróży należy odłączyć
zasilanie. W przeciwnym razie po włączeniu
zapłonu rozlegnie się ciągły sygnał ostrzegawczy,
który będzie ostrzegał o immobilizerze.
# Odłączyć zasilanie sieciowe 230 V: Wyłą‐

czyć wyłącznik różnicowo-prądowy.
# Odłączyć przewód 4sieciowy od lokalnej

sieci energetycznej 230 V.
# Otworzyć klapę serwisową1.
# Przesuń dźwignię w 2dół i wyciągnij prze‐

wód 4sieciowy z gniazda 230 V.
# Zamknąć klapę serwisową 1i nacisnąć z obu

stron, aby obie zapadki zatrzasnęły się.

Przełącznik ochronny przed nieodpowiednim
prądem

Włączanie i wyłączanie przełącznika ochronnego
przed odpowiednim prądem

Przełącznik ochronny przed nieodpowiednim prą‐
dem 3 znajduje się po stronie czołowej szafki
kuchennej za fotelem kierowcy.

Przełącznik ochronny przed nieodpowiednim prą‐
dem wyłącza się automatycznie:

R W przypadku nieodpowiedniego prądu o war‐
tości 30 mA – ochrona osób
R W przypadku zbyt silnego obciążenia w sieci

prądowej (powyżej 13 A) lub w przypadku
zwarcia – ochrona przewodu
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Przełącznik ochronny przed nieodpowiednim prą‐
dem i gniazdo 230 V

# Włączanie: umieścić mostek przełącza‐
jący3 w pozycji 1.

# Wyłączanie: umieścić mostek przełączający
3 w pozycji 2.

% Przełącznik ochronny przed nieodpowiednim
prądem należy po każdym przyłączu siecio‐
wym 230 V oraz co sześć miesięcy sprawdzić
pod kątem działania.(/ strona 58)

Sprawdzenie przełącznika ochronnego przed nie‐
odpowiednim prądem
# Przełączyć mostek przełączający 3 do pozy‐

cji 1.
# Nacisnąć przycisk kontrolny 1 .

Mostek przełączający 3 musi przejść do
pozycji 2.

# W celu ponownego włączenia wcisnąć mostek
przełączający do pozycji 1.

Dodatkowy akumulator

Wskazówki dotyczące dodatkowego akumulatora

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie na skutek
ładowania nieodpowiedniego akumula‐
tora dodatkowego

Jeżeli akumulator dodatkowy zostanie wymie‐
niony na akumulator innego typu i ładowanie
nastąpi poprzez ładowarkę może dojść do
uszkodzenia pojazdu.

Niefachowe czynności lub zmiany w instalacji
elektrycznej mogą doprowadzić do zagrożenia
bezpieczeństwa użytkowania.

# Akumulator dodatkowy należy wymie‐
niać tylko na akumulator AGM takiego
samego rodzaju

lub
# Akumulator dodatkowy wymieniać w

fachowym serwisie.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie na skutek
całkowitego rozładowania akumulatora
dodatkowego.

Jeśli akumulator dodatkowy będzie rozłado‐
wany całkowicie przez okres powyżej 8
tygodni, akumulator dodatkowy może ulec
uszkodzeniu.
# Akumulator dodatkowy należy koniecz‐

nie naładować w ciągu 4 tygodni.

Akumulator dodatkowy znajduje się w skrzyni sie‐
dzenia kierowcy (patrz instrukcja obsługi
pojazdu).

Jeśli akumulator jest w pełni naładowany i nie
zostały podłączone żadne odbiorniki, przez cztery
tygodnie nie nastąpi całkowite rozładowanie.

% Podczas dłuższych przestojów bez ponow‐
nego ładowania pojemność akumulatora jest
ograniczona. Należy zwrócić uwagę, że nie‐
które odbiorniki posiadają ochronę przed
niskim napięciem i odłączane są po kolei,
przechodząc w tryb spoczynku.

Wskazanie stanu ładowania dodatkowego akumu‐
latora

Mercedes-Benz Advanced Control:
4 Mercedes-Benz Advanced Control Unit
5 Zasilanie 5 Akumul. dodatkowy
# Wybrać Akumul. dodatkowy.

Wyświetlacz wskazuje stan ładowania i pozostały
czas dodatkowego akumulatora.

% W przypadku napięcia poniżej 11 V pojawia
się Ö w kolorze czerwonym na pasku
symboli Mercedes-Benz Advanced Control.

% W przypadku napięcia poniżej 10,5 V sieć
prądowa przełącza się do trybu spoczynku w
celu uniknięcia głębokiego rozładowania.

Zakończenie trybu uśpienia dodatkowego akumu‐
latora

Jeśli napięcie dodatkowej akumulatora spadnie
poniżej 10,5 V, odbiorniki zostaną wyłączone, a
akumulator dodatkowy zostanie przełączony w
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tryb uśpienia. Tryb uśpienia zapobiega dalszemu
rozładowaniu akumulatora dodatkowego.

Następujące obciążenia są wyłączane w podanej
kolejności:

R Lodówka turystyczna
R Ogrzewanie postojowe
R Dach podnoszony
R Czujniki, takie jak czujniki poziomu, czujnik

temperatury zewnętrznej

% Oświetlenie wewnętrzne i porty USB nadal
działają. Podczas korzystania z niego napięcie
akumulatora ulega dalszemu obniżeniu.

# Naładuj akumulator pomocniczy do co naj‐
mniej 12,5 V,jeśli napięcie akumulatora jest
mniejsze niż 10,5 V.

Ładowanie dodatkowego akumulatora

Dodatkowy akumulator należy ładować w regular‐
nych odstępach czasu. W ten sposób zagwaranto‐
wana jest jego odpowiednia pojemność.
# Przejechać pojazdem dłuższy odcinek.

Alternator silnika ładuje akumulator rozru‐
chowy i akumulator dodatkowy pojazdu.

% Nawet podczas długiej jazdy prąd ładowania
może nie wystarczyć do pełnego naładowania
dodatkowego akumulatora. W tym przypadku
należy zawsze ładować dodatkowy akumula‐
tor za pomocą urządzenia do ładowania.

# Ładowanie dodatkowego akumulatora: 
podłączyć sieć 230 V do pojazdu
(/ strona 57).

# Włączanie i sprawdzanie
(/ strona 57)wyłącznika różnicowo-prądo‐
wego.
RÔ pojawia się na pasku symboli Mer‐

cedes-Benz Advanced Control
R Dodatkowy akumulator jest ładowany za

pomocą urządzenia do ładowania.

% Maksymalny prąd ładowania wynosi 15 A.

Wymiana bezpieczników

Wskazówki dotyczące bezpieczników

& OSTRZEŻENIE Ryzyko wypadku‑ i obra‐
żeń w wyniku przeciążonych przewodów

W przypadku manipulowania, mostkowania
uszkodzonego bezpiecznika lub jego wymiany
na bezpiecznik o wyższym amperażu, może

dojść do przeciążenia przewodów elektrycz‐
nych.

W wyniku tego może dojść do pożaru.
# Uszkodzone bezpiecznik należy zawsze

wymieniać na określone nowe bezpiecz‐
niki o prawidłowym amperażu.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie w wyniku
stosowania niewłaściwych bezpieczników

Niewłaściwe bezpieczniki mogą spowodować
uszkodzenie komponentów elektrycznych lub
układów.
# Stosować tylko bezpieczniki o podanej

wartości, dopuszczone przez produ‐
centa pojazdów marki Mercedes-Benz .

Zadaniem bezpieczników jest odcinanie uszko‐
dzonych obwodów elektrycznych. Zadziałanie bez‐
piecznika powoduje zanik działania elementów
zasilanych przez dany obwód elektryczny.

Przepalone bezpieczniki należy wymienić na rów‐
noważne, które można rozpoznać po wartości
bezpiecznika. Schemat przyporządkowania bez‐
pieczników i dalsze wskazówki dotyczące bez‐
pieczników i przekaźników znajdują się w instruk‐
cji dodatkowej „Przyporządkowanie bezpieczni‐
ków“.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie lub błędne
działanie w wyniku wilgoci

W wyniku wilgoci może dochodzić do błęd‐
nego działania lub uszkodzeń instalacji elek‐
trycznej.
# W przypadku otwartej skrzynki bez‐

pieczników zwracać uwagę, aby nie
doszło do przeniknięcia wilgoci do
skrzynki bezpieczników.

# Podczas zamykania skrzynki bezpieczni‐
ków upewnić się, że uszczelka pokrywy
przylega prawidłowo do skrzynki bez‐
pieczników.

% Dotyczy pojazdów z kierownicą po prawej 
stronie: skrzynka bezpieczników w skrzynce
fotela kierowcy znajduje się w skrzynce fotela
pasażera. Skrzynka bezpieczników w
skrzynce fotela pasażera znajduje się w
skrzynce fotela kierowcy.

Jeśli dojdzie do przepalenia wymienionego bez‐
piecznika, należy zlecić ustalenie i usunięcie przy‐
czyny w fachowym serwisie.
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Przed wymianą bezpiecznika upewnić się, że:

R Pojazd jest zabezpieczony przed stoczeniem
się.
R wszystkie odbiorniki prądu są wyłączone
R Zapłon jest wyłączony.

Bezpieczniki znajdują się w skrzynkach bezpiecz‐
ników:

R Skrzynka bezpieczników w skrzynce fotela
pasażera
R Skrzynka bezpieczników pod fotelem kie‐

rowcy
R Skrzynka bezpiecznikowa w szafce kuchennej
R Skrzynka bezpieczników pod lodówką turys‐

tyczną
R Skrzynka bezpieczników z tyłu

Skrzynka bezpieczników na szafce kuchennej

Otwieranie i zamykanie skrzynki bezpieczników w
szafce kuchennej

Skrzynka bezpieczników pod lodówką turystyczną

# Otwieranie: przesunąć kombinację fotela-
leżanki zupełnie do przodu (/ strona 30).

# Zdjąć osłonę 1z uchwytu bezpieczników.
# Zamykanie: umieścić osłonę 1na uchwycie

bezpiecznika tak, aby sworzeń prowadzący
zatrzasnął się w rowku osłony.

# Naciskać zaślepkę1 aż do zatrzaśnięcia.

Przyporządkowanie bezpieczników w szafce
kuchennej

Nr Odbiornik Wartość
bezpiecz‐
nika

1 System multimedialny 1 15 A

2 System multimedialny 2,
oświetlenie wnętrza

7,5 A

3 Lodówka turystyczna 15 A

4 Kombinacja leżanko-
ławeczki

20 A

5 Elektryczny dach podno‐
szony (EASY-UP)

25 A

6 Dach przesuwny 15 A

7 System nagłaśniający 25 A

8 Zasilanie napięciem 30 A

Skrzynka bezpieczników pod siedzeniem kierowcy

Oznaczenie Odbiornik Wartość bezpiecznika

F60/2 Ładowanie dodatkowego akumulatora 40 A

F60/14 Ładowanie dodatkowego akumulatora 50 A
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Oznaczenie Odbiornik Wartość bezpiecznika

F60/6 Główny bezpiecznik 1 50 A

F60/12 Główny bezpiecznik 2 50 A

F60/8 Zasilanie PDC-F, E3

(Pojazdy z ogrzewaniem powietrza w połą‐
czeniu z dodatkowym akumulatorem)

40 A

F60/9 Zasilanie gniazd tylnych przy dodatkowym
akumulatorze

(przy dodatkowym akumulatorze)

50 A

Bezpieczniki pod siedzeniem pasażera

Oznacze‐
nie

Odbiornik Wartość
bezpiecz‐
nika

F60/1 Ładowanie akumula‐
tora rozruchowego

25 A

F60/10 Dach przesuwny 25 A

Skrzynka bezpieczników z tyłu

Otwieranie i zamykanie skrzynki bezpieczników z
tyłu

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie lub błędne
działanie w wyniku wilgoci

W wyniku wilgoci może dochodzić do błęd‐
nego działania lub uszkodzeń instalacji elek‐
trycznej.
# W przypadku otwartej skrzynki bez‐

pieczników zwracać uwagę, aby nie

doszło do przeniknięcia wilgoci do
skrzynki bezpieczników.

# Podczas zamykania skrzynki bezpieczni‐
ków upewnić się, że uszczelka pokrywy
przylega prawidłowo do skrzynki bez‐
pieczników.

# Otwieranie: otworzyć pokrywę tylną.
# Wyjąć zestaw narzędzi ze schowka z tyłu

(patrz instrukcja obsługi pojazdu).
# Wyjąć nośnik narzędziowy 1 z okładziny

bocznej. Widać trzy lub cztery uchwyty bez‐
pieczników.

# Otwieranie: włożyć wspornik narzędziowy 1
do schowka z tyłu i zablokować.

# Odłożyć zestaw narzędzi i sprzęt oraz założyć
i zablokować pokrywę schowka (patrz instruk‐
cja obsługi pojazdu).

# Zamknąć pokrywę tylną.
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Przyporządkowanie bezpieczników z tyłu

Skrzynka bezpieczników z trzema odbiorni‐
kami (rozmieszczenie od prawej do lewej)

Nr Odbiornik Wartość
bezpiecz‐
nika

1 Gniazdo 12V w 2 rzę‐
dzie foteli z prawej
strony

15A

2 Gniazdo 12V w 2 rzę‐
dzie foteli z lewej
strony

15A

Skrzynka bezpieczników z czterema odbiorni‐
kami (rozmieszczenie od prawej do lewej)

Nr Odbiornik Wartość
bezpiecz‐
nika

1 Gniazdo 12V w 2 rzę‐
dzie foteli z prawej
strony

15A

2 Gniazdo 12V w 2 rzę‐
dzie foteli z lewej
strony

15A

3 Gniazdo 12V w 1 rzę‐
dzie foteli z lewej
strony

15A
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Schowki

Wskazówki dotyczące półek i schowków

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo obra‐
żeń wskutek niewłaściwego umieszczania
przedmiotów

Jeśli przedmioty zostaną niewłaściwie umie‐
szczone we wnętrzu pojazdu, mogą się prze‐
suwać lub przemieszczać i w rezultacie ude‐
rzać osoby znajdujące się w pojeździe.
Ponadto w razie wypadku uchwyty na kubki,
otwarte schowki i uchwyty telefonów komór‐
kowych w pewnych sytuacjach mogą nie
utrzymać znajdujących się w nich przedmio‐
tów.

Niebezpieczeństwo obrażeń występuje zwła‐
szcza podczas hamowania lub nagłej zmiany
kierunku!
# Zawsze umieszczać przedmioty w spo‐

sób uniemożliwiający ich przemieszcza‐
nie się w takich lub podobnych sytua‐
cjach.

# Zawsze upewniać się, że przedmioty nie
wystają ze schowków, siatek bagażo‐
wych lub siatek na drobne przedmioty.

# Przed rozpoczęciem jazdy zamknąć
zamykane schowki.

# Ciężkie, twarde, ostre, kanciaste, łam‐
liwe lub zbyt duże przedmioty należy
zawsze umieszczać i zabezpieczać w
przestrzeni ładunkowej.

Zachowanie pojazdu jest uzależnione od rozkładu
obciążenia. W trakcie załadunku pojazdu należy
przestrzegać danych dotyczących masy zamie‐
szczonych w planie załadunku (/ strona 63).

W związku z tym podczas załadunku należy prze‐
strzegać następujących wskazówek:

R Masa bagażu, włącznie z przewożonymi oso‐
bami, nie może przekroczyć dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu oraz dopuszczalnego
obciążenia kół (połowa nacisku na osie)
pojazdu. Uwzględnić fakt, że montaż wyposa‐
żenia dodatkowego i akcesoriów powoduje
zwiększenie masy własnej pojazdu.
R Ciężkie ładunki, np. produkty spożywcze i

konserwy, umieszczać w pierwszej kolejności
w dolnych przestrzeniach schowkowych i
szafkach.

R Na górnych półkach i w górnych schowkach
umieszczać tylko lekkie przedmioty takie jak
np. odzież czy bielizna.
R Pościel przechowywać na przedłużeniu łóżka

za kombinacją leżanko-ławeczki.
R Skrzynki na napoje, walizki i inne nieporęczne

przedmioty najbezpieczniej jest przewozić na
podłodze pojazdu pod przedłużeniem łóżka.

Plan załadunku

1 Szafa na ubrania, lewa strona (maksymalna
ładowność 6 kg)

2 Szafa na ubrania, prawa strona (maksymalna
ładowność 6 kg)

3 Lodówka turystyczna (maksymalna ładow‐
ność 10 kg)

4 Szuflada górna (maksymalna ładowność 3 kg)
5 Szuflada dolna (maksymalna ładowność 5 kg)
6 Schowek z drzwiami przesuwnymi (maksy‐

malna ładowność 10 kg)
Schowek pod kombinacją leżanko-ławeczki
(maksymalna ładowność 13 kg)
Schowek dachowy (maksymalna ładowność
3 kg)

Załadunek, umieszczanie i porady praktyczne 63



Schowek pod kombinacją leżanko-ławeczki

Wskazówki dotyczące schowków

Kombinacja leżanko-ławeczki
1 Schowek
2 Możliwość przełożenia bagażu

Pod kombinacją leżanko-ławeczki znajduje się
schowek, który można wyciągnąć do przodu.

% Przed rozpoczęciem jazdy pamiętać, aby
schowki były zawsze zamknięte i zabloko‐
wane.

Aby uniknąć uszkodzeń, wsuwać schowek zawsze
do oporu pod kombinację leżanko-ławeczki.

Demontaż lub montaż schowka

Demontaż schowka

Schowek można zdemontować i w ten sposób
powiększyć przestrzeń ładunkową pojazdu.
# Demontaż: przesunąć kombinację leżanko-

ławeczki 4 jak najdalej do tyłu
(/ strona 30).

# Wyciągnąć schowek 3 do ogranicznika.
# Patrząc w kierunku jazdy, nacisnąć lewy języ‐

czek z tworzywa sztucznego 1 w dół i
wyciągnąć przy tym nieco schowek 3.

% Kierunek ruchu języczka z tworzywa sztucz‐
nego do odblokowania ogranicznika jest
wytłoczony na prowadnicy.

# Nacisnąć prawy języczek z tworzywa sztucz‐
nego 1 do góry i wyciągnąć przy tym nieco
schowek 3.
Ograniczniki są odblokowane.

# Wyciągnąć schowek 3.
# Montaż: przesunąć kombinację leżanko-

ławeczki 4 jak najdalej do tyłu
(/ strona 30).

# Wsunąć schowek 3 w prowadnice 2 pod
kombinacją leżanko-ławeczki.
Języczki z tworzywa sztucznego 1 automa‐
tycznie się zatrzaskują.

Schowek dachowy

Rozkładany schowek dachowy 1 znajduje się w
obszarze tylnym. Klapa jest zabezpieczona blo‐
kadą meblową.

Schowek dachowy można wykorzystać do bez‐
piecznego przechowywania lekkich, małych
części. Przed rozpoczęciem jazdy zawsze pamię‐
tać, aby klapa schowka dachowego była
zamknięta i zablokowana.
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Otwieranie i zamykanie możliwości przełoże‐
nia bagażu

Jeśli pojawi się konieczność transportu długich
przedmiotów na podłodze pojazdu, można sko‐
rzystać z możliwości przełożenia bagażu. Przeło‐
żenie bagażu jest możliwe pod kombinacją
leżanko-ławeczki obok szafki kuchennej.
# Otwieranie: od dołu za osłoną 1 chwycić

metalową nakładkę 2 i pociągnąć w dół.
# Ściągnąć osłonę 1 najpierw z dolnej części

poręczy kombinacji leżanko-ławeczki i rozło‐
żyć.

# Ściągnąć osłonę 1 do przodu z górnej części
poręczy.

# Zamykanie: wcisnąć osłonę 1 na górną
część poręczy kombinacji leżanko-ławeczki.

# Pociągnąć metalową nakładkę w dół 2.
# Przechylić osłonę 1 na dole w kierunku

dolnej części poręczy, aż się zablokuje.
# Puścić metalową nakładkę 2.

Osłona jest unieruchomiona.

Przechowywanie akcesoriów kempingowych

Torba transportowa pod przedłużeniem łóżka
zapewnia miejsce na 2 krzesła kempingowe.
Powiązany stół kempingowy należy przechowy‐
wać na spodzie przedłużenia łóżka.

% Opcje przechowywania dotyczą tylko orygi‐
nalnego stołu kempingowego i krzeseł kem‐
pingowych. Inne akcesoria kempingowe
mogą nie zostać poprawnie zamocowane.

# Przed rozpoczęciem jazdy upewnić się, że
krzesła kempingowe i stół kempingowy są
poprawnie zamocowane.

Wyjmowanie stołu kempingowego i krzeseł
kempingowych poprzez przedłużenie łóżka
# Podnieść przedłużenie łóżka(/ strona 36).

# Przytrzymać stół kempingowy 1.
# Obrócić obie blokady 2 o 180°.
# Wyjąć stół kempingowy 1.
# Otworzyć zaczepy pasów mocujących 3

torby transportowej.
# Wyjąć krzesła kempingowe z torby transpor‐

towej.

% Informacje dotyczące montażu stołu kempin‐
gowego znajdują się na umieszczonej z tyłu
nalepce.

% Jeśli nie da się podnieść przedłużenia łóżka,
krzesła kempingowe można wyjąć poprzez
otwarcie zamka błyskawicznego na torbie
transportowej.

Wyjmowanie krzeseł kempingowych po
otwarciu zamka błyskawicznego:
# Otworzyć zaczepy pasów mocujących3 z

przodu na torbie transportowej.
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# Otworzyć zamki błyskawiczne w prawo i w
lewo.

# Wyjąć krzesła kempingowe z torby transpor‐
towej.

Przechowywanie stołu i krzeseł kempingo‐
wych przy zastosowaniu przedłużenia łóżka:
# złożyć stół i krzesła kempingowe.
# stół kempingowy 1 włożyć w taki sposób,

aby płyta stołu była utrzymywana przez uch‐
wyt na dolnym końcu.

# Docisnąć stół kempingowy1 do przedłużenia
łóżka i wychylić obie blokady 2 o 180°, tak,
aby utrzymywały stół kempingowy.

# Umieszczone jedno na drugim krzesła kem‐
pingowe włożyć do torby transportowej.

# Zamknąć pasy mocujące 3 i je dociągnąć.
Krzesła kempingowe są zamocowane.

# Złożyć przedłużenie łóżka.

% W przypadku, jeśli nie transportuje się w
danym momencie akcesoriów kempingowych,
torbę transportową na pasach mocujących
należy przeciągnąć do góry.

Przechowywanie krzeseł kempingowych po
zamknięciu torby zamkiem błyskawicznym:
# złożyć krzesła kempingowe.
# Umieszczone jedno na drugim krzesła kem‐

pingowe włożyć do torby transportowej.
# Zamknąć zamki błyskawiczne z lewej i prawej

strony do środka
# Zamknąć zaczepy pasów mocujących3 z

przodu na torbie transportowej.

Lusterko kosmetyczne

Na stronie wewnętrznej drzwi szafy nad lodówką
turystyczną znajduje się lusterko kosmetyczne z
oświetleniem LED.

Prysznic zewnętrzny

Podłączanie prysznica zewnętrznego

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie pompy wody

Wąż prysznicowy, dostępny jako wyposażenie
dodatkowe, otwiera zawór zwrotny podłą‐
czony do prysznica zewnętrznego.

Jeżeli pompa wody będzie pracować bez
dostępnego jako wyposażenie dodatkowe
węża prysznicowego, może to spowodować
jej uszkodzenie.
# Podłączyć wąż prysznicowy do pompy

wody.

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie pompy wod‐
nej wskutek pracy na sucho

Nie wolno eksploatować pustej pompy wod‐
nej.

Jeśli pompa wodna w zbiorniku świeżej wody
nie jest wystarczająco wypełniona, może ulec
uszkodzeniu.
# Przed użyciem sprawdzić poziom napeł‐

nienia zbiornika świeżej wody.

Przyłącze prysznica zewnętrznego znajduje się
pod szafą na ubrania z tyłu. Aby móc korzystać z
prysznica zewnętrznego, zbiornik świeżej wody
musi być odpowiednio napełniony.
# Otworzyć pokrywę tylną.
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Przyłącze prysznica zewnętrznego

# Wcisnąć węża od prysznica na przyłącze 2,
aż do zablokowania.
Zawór przeciwzwrotny w przyłączu jest
otwarty.

% Po otwarciu zaworu wody na zlewozmywaku,
woda jest tłoczona do przyłącza prysznica
zewnętrznego. Dlatego po zakończeniu natry‐
sku należy zdjąć wąż od prysznica z przyłą‐
cza. Tylko w ten sposób wbudowany zawór
przeciwzwrotny zamknie przyłącze, co zapo‐
biegnie przypadkowemu wylotowi wody.

# Zdjąć wąż od prysznica z przyłącza.
Zawór przeciwzwrotny w przyłączu 2 jest
zamknięty.

Włączanie i wyłączanie prysznica zewnętrz‐
nego

# Włączanie: przechylić przełącznik przechylny
1.
Przełącznik przechylny wskazuje na czerwone
oznaczenie.

Pompa wodna jest włączona i doprowadza
zimną wodę do słuchawki prysznicowej.

# Ustawianie strumienia prysznica: obrócić
słuchawkę prysznicową.

# Wyłączanie : przechylić przełącznik prze‐
chylny 1.
Pompa wodna jest wyłączona.

Wysuwanie markizy

* WSKAZÓWKA Zagrożenie uszkodzeniem
markizy na skutek braku podpórek

Jeśli podczas wysuwania markiza nie zostanie
podparta, zarówno sama markiza jak i jej
mocowania mogą ulec uszkodzeniu.
# Wysunąć markizę tylko ok. 50cm, zanim

nie zostaną ustawione podpórki.

% Markizę można zdemontować. Demontaż
markizy zlecić w fachowym serwisie.

Markiza stanowi osłonę przed słońcem, nie przed
innymi zjawiskami atmosferycznymi. W razie sil‐
nego deszczu burzy lub opadów śniegu markizę
należy schować.

% Korbka do markizy znajduje się, zależnie od
wyposażenia, w pokrowcu transportowym
stolika kempingowego i krzesełek lub w
schowku pod kombinacją leżanko-ławeczki.

# Włożyć korbkę 2 do uchwytu 1 na dole i
obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazó‐
wek zegara.
Korbka zablokowała się o markizę.

# Obracać korbką w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara do momentu, aż
markiza wysunie się na ok.50cm.

Załadunek, umieszczanie i porady praktyczne 67



# Zwolnić blokadę 2 podpórek z przodu mar‐
kizy i rozłożyć podpórki 1.

# Zwolnić przycisk odblokowania 2 na podpór‐
kach 1.

# Wysuwać drążki teleskopowe 3 podpórek do
momentu, aż dotkną podłoża.

# Rozłożyć nóżki podpórek 4 o 90°, tak aby
podpórki były stabilnie ustawione na podłożu.

# Zamocować przycisk odblokowania na pod‐
pórkach.
Podpórki są zablokowane.

# Nadal obracać korbkę w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara do momentu, aż
podpórki będą ustawione pionowo.

# Przypiąć obydwie podpórki do podłoża używa‐
jąc w tym celu po dwie szpilki na podpórkę.

# Poluzować korbkę i wyjąć z uchwytu.
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Czyszczenie

Wskazówki dotyczące czyszczenia

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo obra‐
żeń ciała w przypadku nieodpowiednich
elementów wspomagających wysiadanie.

Jeśli przy wysiadaniu wykorzystywane są
otwory w nadwoziu lub elementy domonto‐
wane, można:

R poślizgnąć się i/lub przewrócić się.
R uszkodzić pojazd i na skutek tego prze‐

wrócić się.

# Zawsze należy korzystać‑ ze stabilnych
elementów wspomagających wysiada‐
nie, np. odpowiedniej drabinki.

+ WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA OCHRONY
ŚRODOWISKA Zanieczyszczenie środo‐
wiska na skutek niezgodnego z ochroną
środowiska czyszczenia pojazdu

# Pojazd należy czyścić tylko w wyłącznie
do tego celu przewidzianych miejscach.

# Puste opakowania i zużyte środki czy‐
szczące należy zutylizować zgodnie z
zasadami ochrony środowiska.

Regularne czyszczenie pojazdu sprzyja uprzyma‐
niu wartości pojazdu.

% Najlepiej stosować dopuszczone przez Mer‐
cedes-Benz środki czyszczące. Są one
bowiem przystosowane specjalnie do czy‐
szczenia pojazdów Mercedes- Benz i odpo‐
wiadają najnowszemu poziomowi technologii.
Te środki czyszczące dostępne są w serwisie
Mercedes-Benz.

Czyszczenie zasłonki w kabinie kierowcy

Zasłonkę w kabinie kierowcy należy oddać do
czyszczenia chemicznego. W przypadku prania
zasłonki w kabinie kierowcy może ona się zbiec i
utracić składniki zmniejszające palność.

Czyszczenie podłogi pojazdu

* WSKAZÓWKA Niebezpieczeństwo szkód
materialnych w wyniku stosowania ścier‐
nych i zawierających wosk środków czy‐
szczących

Czyszczenie podłogi pojazdu ściernymi i
zawierającymi wosk środkami czyszczącymi
może spowodować jej uszkodzenie.
# Do czyszczenia politur do mebli na pod‐

łodze pojazdu unikać ściernych i zawie‐
rających wosk środków czyszczących.

Do czyszczenia podłogi pojazdu używać tylko
łagodnych środków czyszczących.

% W celu ochrony podłogi pojazdu Mercedes-
Benz zaleca stosować maty antypoślizgowe.

Czyszczenie prowadnicy

Regularnie czyścić prowadnice. Nanieść na nie
nienatłuszczający środek do smarowania (spray
silikonowy).

Czyszczenie kombinacji leżanko-ławeczki

Od czasu do czasu należy czyścić powierzchnie
siedzisk oraz układ mechaniczny uchwytów
odblokowania.

Regularnie czyścić połączenia kombinacji
leżanko-ławeczki. Smarować je nietłustym środ‐
kiem antyadhezyjnym (spray silikonowy).

Czyszczenie tapicerki

Pokrowce materiałowe należy czyścić suchą
pianką i szczotką.

Czyszczenie mebli

Wszystkie widoczne elementy mebli są pokryte
tworzywem sztucznym. Czyścić i pielęgnować je
za pomocą dostępnych w sprzedaży środków.

Czyszczenie rolety przeciwsłonecznej

Wyczyścić obie strony rolety przeciwsłonecznej
łagodnym roztworem wody z mydłem.

Czyszczenie kuchenki gazowej

Osłona kuchenki gazowej jest wykonana ze szkła.
Oczyścić powierzchnię łagodnym roztworem
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wody z mydłem lub dostępnym w sprzedaży środ‐
kiem do czyszczenia szkła. W tym celu należy
zdjąć ruszty kuchenki.

W trakcie czyszczenia kuchenki gazowej zwracać
uwagę na to, by termoogniwa w palnikach gazo‐
wych nie uległy uszkodzeniu ani wygięciu.

Czyścić palniki gazowe w regularnych odstępach
czasu za pomocą szczotki.

Czyszczenie lodówki turystycznej

* WSKAZÓWKA Uszkodzenie lodówki
turystycznej spowodowane przyspiesza‐
niem rozmrażania

Przyspieszanie rozmrażania lodówki turystycz‐
nej dodatkowym źródłem ciepła może spowo‐
dować jej uszkodzenie.
# Nie korzystać z żadnego dodatkowego

źródła ciepła.

Regularnie rozmrażać lodówkę turystyczną.
Pozwoli to uniknąć powstawania warstwy lodu. W
tym celu należy wyłączyć lodówkę turystyczną
(/ strona 48) i otworzyć jej pokrywę na czas
trwania rozmrażania.

Przed ponownym włączeniem usunąć wodę kon‐
densacyjną. Wyczyścić lodówkę turystyczną wodą
z odrobiną octu.

W przypadku dłuższych przerw w pracy należy
utrzymywać pokrywę lodówki turystycznej deli‐
katnie otwartą, np. wkładając pod nią kilkukrotnie
złożony ręcznik. Zapobiega to powstawaniu
pleśni.

W trakcie jazdy pokrywa lodówki turystycznej
musi być zamknięta w celu zapobiegania uszko‐
dzeniom.

Czyszczenie zbiornika świeżej i szarej wody

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zatru‐
cia spowodowane zanieczyszczoną
świeżą wodą

Jeśli woda znajduje się w zbiorniku świeżej
wody przez dłuższy czas, może się zanieczyś‐
cić.
# Regularnie wymieniać wodę w zbiorniku

świeżej wody, najpóźniej po upływie pię‐
ciu dni.

# Opróżniać zbiornik świeżej wody w przy‐
padku czasów przestoju trwających dłu‐
żej niż pięć dni.

# Jeśli w przypadku dłuższych przestojów
zbiornik świeżej wody nie zostanie opró‐
żniony, wyczyścić zbiornik świeżej wody.

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo zatru‐
cia spowodowane zanieczyszczoną
świeżą wodą

Jeśli zbiornik świeżej wody zostanie napeł‐
niony zanieczyszczoną wodą lub wodą z
pozostałościami, istnieje niebezpieczeństwo
zatrucia!
# Przed pobraniem świeżej wody z

publicznej sieci wodociągowej uzyskać
informacje na temat jakości świeżej
wody.

# Zbiornik świeżej wody napełniać tylko
wodą o nienagannej jakości.

Jeśli woda w zbiornikach wody nie jest wymie‐
niana przez dłuższy czas, mogą pojawić się nie‐
przyjemne zapachy spowodowane wystąpieniem
procesów gnilnych.

Ze względów higienicznych zaleca się, wymieniać
świeżą wodę co 5 dni i stosować środek bakterio‐
bójczy. Środek bakteriobójczy można nabyć w
kempingowym handlu specjalistycznym i w apte‐
kach.

% Pokrywa otworu do czyszczenia zbiornika
szarej wody znajduje się pod cewką. Pokrywa
zbiornika świeżej wody znajduje się pod szafą
na ubrania.

# Opróżnić zbiornik szarej wody (/ strona 52).
# Wysunąć szufladę pod cewką do oporu i opró‐

żnić ją.
# Pociągnąć dźwignię odblokowującą przy obu

prowadnicach (/ strona 45).
Szuflada jest odłączona od prowadnic.

# Wyciągnąć szufladę z szafki do przodu.
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Otwór do czyszczenia zbiornika szarej wody
1 Pokrywa otworu do czyszczenia

# Odkręcić pokrywę otworu do czyszczenia 1.
# Opróżnić zbiornik świeżej wody

(/ strona 50).
# Otworzyć prawe drzwi szafy na ubrania.

Dno szafy na ubrania

# Wyjąć dwa zaciski 2 ze ścian szafy.
# Wyjąć dno szafy 3.

Otwór do czyszczenia zbiornika świeżej wody

# Odkręcić pokrywę 4 otworu do czyszczenia.
# Wlać środek bakteriobójczy przez dany otwór

do czyszczenia do obu zbiorników. Przestrze‐
gać dawek określonych przez producenta.

# Napełnić oba zbiorniki świeżą wodą przez
dany otwór do czyszczenia.

# Poczekać, aż mieszanina zadziała zgodnie z
danymi producenta.

# Opróżnić oba zbiorniki i przepłukać świeżą
wodą.

# Pozostawić płynącą przez jakiś czas wodę,
aby usunąć pozostałości płukania.

# Zamknąć zawór odcinający zbiornik świeżej
wody.

# Do zbiornika świeżej wody przykręcić
pokrywę 4 otworu do czyszczenia.

# Włożyć do szafy dno 3 i wyrównać je.
# Obrócić zaciski 2 czopem do ściany szafy i

do obu końców dna szafy.
# Docisnąć zaciski 2 długimi końcami ostroż‐

nie do dna szafy.
# Włożyć czopy zacisków do otworów w ścia‐

nach szafy.
# Zamknąć szafę na ubrania.
# Zamknąć zawór odcinający zbiornik szarej

wody.
# Na zbiornik szarej wody nakręcić pokrywę 1

otworu do czyszczenia.
# Wsunąć szufladę na prowadnice.
# Zamknąć szufladę.

Szuflada blokuje się w prowadnicach.
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Czyszczenie materaca na łóżko dachowe

Pranie w pralce w temp. 40°C
Ze względu na wielkość materaca zaleca się
korzystanie z pralki przemysłowej w pralni lub
zakładzie czyszczenia tekstyliów. Stosować
dostępny w handlu płynny środek piorący. Nie
stosować proszku do prania, może on spowodo‐
wać zbrylanie się wsadu wewnątrz materaca.
Materac krótko odwirować i suszyć w pozycji
leżącej. Nie suszyć materaca w suszarce.

Pranie ręczne w temp. 40°C
Namoczyć materac w wodzie z użyciem płynnego
środka piorącego, np. w wannie, i wyżąć, a silnie
zabrudzone miejsca wyczyścić miejscowo przy
użyciu szczotki ręcznej. Suszyć materac w pozycji
leżącej. Nie stosować suszarki. Nie suszyć mate‐
raca w suszarce.

Czyszczenie dachu przesuwnego

Do czyszczenia panelu szklanego używać środka
do czyszczenia szkła. Nie używać środków szoru‐
jących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię
panelu szklanego.

Regularnie czyścić uszczelkę, przynajmniej dwa
razy w roku, wilgotną szmatką. Smarować usz‐
czelkę nietłustym środkiem antyadhezyjnym, np.
sprayem silikonowym.

Czyszczenie dachu podnoszonego

Nie używać chemicznych środków czyszczących,
ponieważ uszkadzają powłokę mieszka falistego.

Plamy usuwać letnią wodą lub łagodnym roztwo‐
rem wody z mydłem. Dopiero, gdy mieszek falisty
wyschnie, można zamykać dach podnoszony.

Regularnie wietrzyć dach podnoszony. W ten spo‐
sób uniknie się tworzenia wody kondensacyjnej i
pleśni. Jeśli dach podnoszony nie jest otwierany
przez dłuższy czas, zabrać materac z łóżka dacho‐
wego.

Serwisowanie

Wskazówki dotyczące konserwacji

Do wykonania czynności kontrolnych i prac kon‐
serwacyjnych potrzebna jest wiedza specjalis‐
tyczna, która nie jest przekazywana w ramach
niniejszej instrukcji obsługi. Czynności te muszą
być wykonywane przez przeszkolony personel.

% Okresy międzyprzeglądowe znajdują się w
książce przeglądów pojazdu.

Czynności przeglądowe

Dach podnoszony mechanicznie
R Należy wyregulować blokadę.

Regulacja na osobne zlecenie.

Instalacja gazowa
R Należy sprawdzać co dwa lata w fachowym

serwisie.

Dodatkowy akumulator
R Należy sprawdzać co dwa lata w fachowym

serwisie.

Elektryczny dach podnoszony
R Należy sprawdzać co dwa lata w fachowym

serwisie.

Markiza
R Należy sprawdzać co dwa lata w fachowym

serwisie.

Wymontowanie i montowanie dodatkowego
akumulatora

Akumulator dodatkowy znajduje się w skrzynce
fotela kierowcy. Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących zamontowania i wymontowania aku‐
mulatora dodatkowego (patrz instrukcja obsługi
pojazdu).

Przed odłączeniem akumulatora dodatkowego
należy
# odłączyć wszystkie odbiorniki prądu.
# Wyciągnąć(/ strona 60)bezpiecznik szafki

kuchennej (bezpiecznik nr 1) z uchwytu bez‐
piecznika w skrzynce fotela kierowcy.
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Tabliczka znamionowa

1 Numer identyfikacyjny typu pojazdu
2 Numer obiektu

Tabliczka znamionowa z numerem identyfikacyj‐
nym typu pojazdu i numerem wyposażenia znaj‐
duje się na słupku C po lewej stronie od wejścia/
drzwi przesuwnych.

Dane pojazdu

Wymiary pojazdu

Wszystkie wymiary są wartościami przybliżonymi
i odnoszą się do modelu podstawowego. Ze
względu na warianty wyposażenia i zamontowane
na stałe akcesoria mogą wystąpić odchylenia, np.
wspornik bagażnika dachowego, uchwyt na
sprzęt sportowy, bagażnik na rower.

Wysokość z dachem
uchylnym i dachem
podnoszonym/prze‐
suwanym –zamknię‐
tym

1980 mm

Wysokość z dachem
uchylnym –otwiera‐
nym z przodu/tyłu

2940/2120 mm

Wysokość z dachem
podnoszonym/prze‐
suwanym –otwartym

2040 mm

Wysokość stania – z
dachem uchylnym
zamkniętym.

1330 mm

Wysokość stania – z
dachem uchylnym
otwartym.

2940/2120 mm1

Wysokość prześwitu
w dachu uchylnym na
końcu podstawy

270 mm

Łóżko dachowe 2050 x 1130 mm

Kombinacja leżanko-
ławeczki

2030 x 1130 mm

1 Wysokość stania nad zlewu

Masy i obciążenia

Wskazówki dotyczące mas i obciążeń
Dopuszczalna masa całkowita i dopuszczalne
obciążenie osi jest zależne od wyposażenia. Ich
wartości są podane w dokumentach pojazdu oraz
na tabliczce znamionowej pojazdu (patrz instruk‐
cja obsługi pojazdu).

Różne wersje modeli, wyposażenie specjalne lub
akcesoria i części domontowane powodują
zmianę masy własnej. W konsekwencji masa
użytkowa zmniejsza się o odpowiednią wartość.

Dopuszczalne obciążenie dachu

& OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo
wypadku na skutek zmienionej reakcji
pojazdu przy obciążeniu dachu

Zmienia się punkt ciężkości pojazdu i zacho‐
wanie podczas jazdy.

Właściwości jezdne oraz reakcja pojazdu pod‐
czas kierowania ‑ i hamowania ulegają znacz‐
nym zmianom.
# Dopasować sposób jazdy.

Maksymalne obciążenie
dachu

Dach podno‐
szony

otwarty zamknięty

mechaniczny 15 kg 50 kg

elektryczny 50 kg 50 kg
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Wyposażenie specjalne, akcesoria, części
domontowane

Łóżko
dachowe

Maksymalne
obciążenie

 

160 kg

Bagażnik
dachowy

Dopusz‐
czalna masa
użytkowa

ok. 6 kg

50 kg

Bagażnik na
rower

Dopusz‐
czalna masa
użytkowa

ok. 17 kg

70 kg

Dane operacyjne

Zasilanie napięciem

Sieć 12 V

Bezobsługowy akumulator AGM (akumula‐
tor dodatkowy)

Pojemność 95 Ah

Pobór mocy przez odbiorniki

Pompa do wody 11 W

Centralna jednostka
sterująca Display

maks. 4 W

Lampki w ramie
dachu

2,5 - 4 W każda

Oświetlenie Ambiente 4 W

Lampka do czytania
poprzez kombinację
fotel-leżanka

3 W każda

Lampki do czytania w
dachu podnoszonym

2 W każda

Lampka do czytania
obok schowka w
dachu

1,8 W każda

Lampka nad luster‐
kiem w szafie odzieżo‐
wej

1,5 W

Sieć 230 V

Częstotliwość 50 Hz

Ochrona przewodów 13 A

Ochrona osób 30 mA

Ładowarka

Akumulator dodat‐
kowy (dotyczy nowej
ładowarki)

maks. 15 A

Ładowarka

Akumulator rozrusz‐
nika (dotyczy nowej
ładowarki oraz przy
napięciu akumulatora
rozrusznika pomiędzy
9,5 V a 13,85 V)

maks. 4 A

Złącza USB

Napięcie wejściowe 8 - 16 V DC

Napięcie wyjściowe 5 V (IU)

Prąd ładowania 1 lub 2 A

Ogrzewanie postojowe

Zużycie paliwa 0,39 l/h

Bagażnik dachowy 12 V

Pobór mocy 37 W

Moc grzewcza 3000 W

Lodówka turystyczna

Napięcie sieciowe 12 V

Pobór mocy maks. 45 W

Pojemność ok. 40 l

Temperatura chłodze‐
nia1

maks. -16°C

1 Ustawianie w stopniach. Maksymalna różnica
temperatury w porównaniu z temperaturą zew‐
nętrzną wynosi około 35°C.
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Pojemność

Zbiornik świeżej wody 38 l

Zbiornik na ścieki 40 l

Lodówka turystyczna ok. 40 l

Ciśnienie w oponach

% W przypadku pojazdu z modułem szafek i
częścią kuchenną obowiązują tylko wartości
ciśnienia w oponach określone dla pojazdu z
pełnym obciążeniem.
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Dach podnoszony elektrycznie
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Stopka redakcyjna

Internet
Dodatkowe informacje na temat pojazdów marki
Mercedes-Benz oraz spółki Mercedes-Benz AG
znajdą Państwo w internecie pod adresem:

https://www.mercedes-benz.com

https://www.daimler.com

Redakcja
W przypadku pytań i sugestii dotyczących niniej‐
szej instrukcji dodatkowej prosimy o kontakt z
redakcją techniczną pod następującym adresem:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Niemcy
©Mercedes-Benz AG: dodruk, tłumaczenie i
powielanie, w całości lub w części, bez pisemnej
zgody Mercedes-Benz AG AG jest zabronione.

Producent pojazdu
Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Niemcy

Ostrzeżenie o poduszce powietrznej pasa‐
żera

& OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń‑ lub
zagrożenie życia w przypadku aktywnej
poduszki pasażera

Jeśli poduszka powietrzna pasażera jest
aktywna, dziecko na fotelu pasażera może
zostać uderzone w razie wypadku przez podu‐
szkę powietrzną pasażera.

NIGDY nie używać fotelika dziecięcego, skie‐
rowanego tyłem do kierunku jazdy, na fotelu z
AKTYWNĄ PRZEDNIĄ PODUSZKĄ
POWIETRZNĄ; może to doprowadzić do
ŚMIERCI lub CIĘŻKICH OBRAŻEŃ dziecka.

Należy zapoznać się z rozdziałem „Dzieci w pojeź‐
dzie“.

Data zakończenia redakcji 30.01.20



Państwa instrukcje obsługi

Etui z dokumentami pojazdu w pojeździe
Tutaj znajdują się wszystkie informacje na temat obsługi, usług serwisowych i gwa‐
rancji Państwa pojazdu w formie drukowanej.

W wersji cyfrowej w internecie
Instrukcja obsługi oraz instrukcja dodatkowa jest dostępna na stronie internetowej
Mercedes-Benz .

W wersji cyfrowej jako aplikacja
Aplikacja Mercedes-Benz Guides jest dostępna bezpłatnie w popularnych sklepach
internetowych.

Apple® iOS AndroidTM
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