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● Uaktywnią się układy kontroli
trakcji (TCS) lub stabilizacji toru
jazdy (ESC).

● Dźwignia zmiany biegów
znajduje się w położeniu N
(automatyczna skrzynia
biegów) / na pierwszym lub
drugim biegu (manualna skrzynia
biegów).

Przywracanie zapamiętanej
prędkości
Nacisnąć pokrętło w stronę RES/+
przy prędkości jazdy powyżej
40 km/h. Zostanie uzyskana
zapamiętana prędkość jazdy.

Wyłączanie układu
Nacisnąć m – tryb automatycznej
kontroli prędkości zostaje wyłączony,
a na wyświetlaczu informacyjnym
kierowcy gaśnie wskazanie układu
automatycznej kontroli prędkości.
Włączenie ogranicznika prędkości
przyciskiem ß powoduje wyłączenie
automatycznej kontroli prędkości.

Wyłączenie zapłonu powoduje
anulowanie zaprogramowanej
wartości prędkości.

Usterka
Jeśli w układzie automatycznej
kontroli prędkości wystąpi usterka,
prędkość zostanie usunięta i pojawią
się migające kreski.
Automatyczna kontrola prędkości
może nie działać prawidłowo w
przypadku znaków drogowych
niezgodnych z konwencją wiedeńską
dotyczącą znaków drogowych.

Ograniczenie prędkości
jazdy
Ogranicznik prędkości zapobiega
przekroczeniu ustawionej
maksymalnej prędkości jazdy.
Prędkość maksymalną można
ustawić powyżej 30 km/h.
Kierowca może przyspieszyć do
ustawionej prędkości. W przypadku
zjeżdżania ze wzniesienia prędkość
ta może zostać chwilowo
przekroczona.

Ustawioną prędkość można chwilowo
przekroczyć, mocno naciskając pedał
przyspieszenia.
Stan układu i ustawione ograniczenie
prędkości jazdy są pokazywane na
wyświetlaczu informacyjnym
kierowcy.

Włączanie układu

Nacisnąć ß – na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy pojawi się
symbol ß i komunikat. Układ nie jest
jeszcze aktywny.
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Aktywacja

Ustawianie prędkości przez kierowcę

Jeden raz krótko nacisnąć pokrętło w
stronę RES/+ lub SET/-.
Następnie można ustawić prędkość
maksymalną przez naciśnięcie
pokrętła w stronę RES/+ w celu jej
zwiększenia lub SET/- – w celu jej
zmniejszenia. Krótkie naciśnięcie
zmienia ustawioną prędkość w
małych odstępach, a długie – w
dużych odstępach. Wartość
prędkości jest pokazywana na
wyświetlaczu informacyjnym
kierowcy.

Nacisnąć Ñ, aby aktywować
ogranicznik prędkości.

Przejmowanie prędkości z systemu
rozpoznawania znaków drogowych
Układ inteligentnego
dostosowywania prędkości informuje
kierowcę o wykryciu ograniczenia
prędkości przez system
rozpoznawania znaków drogowych.
Wykrytego ograniczenia prędkości
można użyć w charakterze nowej
wartości ustawienia dla ogranicznika
prędkości jazdy.
System ten wykrywa i odczytuje znaki
z ograniczeniem prędkości oraz znaki
końca ograniczenia prędkości za
pomocą kamery umieszczonej w
górnej części szyby przedniej.
System uwzględnia również
informacje o ograniczeniach
prędkości pochodzące z danych
kartograficznych nawigacji.
Funkcję można aktywować i
dezaktywować w menu personalizacji
ustawień 3 127.
Jeśli ogranicznik prędkości jazdy jest
aktywny, na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy pojawia się
wykryte ograniczenie prędkości i
napis MEM.
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Wyświetlane informacje zależą od
wersji używanego wyświetlacza
informacyjnego kierowcy.
Na wyświetlaczu informacyjnym
kierowcy pojawi się znak
ograniczenia prędkości i na kilka
sekund napis MEM.
Nacisnąć MEM na kierownicy, aby
zgłosić żądanie zapisania
sugerowanej prędkości.
Ponownie nacisnąć MEM na
kierownicy, aby potwierdzić i zapisać
nowe ustawienie prędkości.
Prędkość ta stanowi nową wartość
ustawienia dla ogranicznika
prędkości.

Przekraczanie ograniczenia
prędkości
W sytuacji awaryjnej istnieje
możliwość przekroczenia
ograniczenia prędkości przez
wciśnięcie pedału przyspieszenia
mocno prawie do podłogi.

Zwolnić pedał przyspieszenia, a
funkcja ogranicznika prędkości
zostanie ponownie włączona po
uzyskaniu prędkości jazdy niższej niż
wartość ograniczenia.

Dezaktywacja
Nacisnąć Ñ – ogranicznik prędkości
jazdy przechodzi w tryb wstrzymania
i zostaje wyświetlony komunikat.
Pojazd jest prowadzony bez
ograniczenia prędkości.
Ograniczenie prędkości jazdy jest
nieaktywne, ale nie jest wyłączone.
Ostatnia zapisana prędkość jest
zachowana w systemie w celu
późniejszego przywrócenia.

Przywracanie ograniczenia
prędkości
Nacisnąć Ñ – zapisane w pamięci
ograniczenie prędkości zostaje
przywrócone.

Wyłączanie układu
Nacisnąć ß. Tryb ogranicznika
prędkości zostaje wyłączony, a na
wyświetlaczu informacyjnym
kierowcy gaśnie wskazanie
ograniczenia prędkości.
Włączenie automatycznej kontroli
prędkości przyciskiem m powoduje
wyłączenie ogranicznika prędkości.
Po wyłączeniu zapłonu ustawiona
prędkość zostaje zachowana w
pamięci.

Usterka
W przypadku usterki ogranicznika
prędkość jest usuwana i pojawiają się
migające kreski.
Ogranicznik prędkości może nie
działać prawidłowo w przypadku
znaków drogowych niezgodnych z
konwencją wiedeńską dotyczącą
znaków drogowych.
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