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WSTĘP
ZAKRES

NOWY POJAZD

Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie
użytkownikom informacji dotyczących obsługi i
konserwacji pojazdów serii “Vectio T Euro 6”.
Zaleca się zaznajomienie z informacjami oraz
stosowanie zaleceń dotyczących zasad działania i
konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji, w
celu jak najbardziej ekonomicznego i wydajnego
użytkowania pojazdu.
NINIEJSZA INSTRUKCJA NIE ZASTĘPUJE, A JEDYNIE
STANOWI UZUPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW
NAŁOŻONYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE
PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I
WYPADKÓW!

Niniejsza instrukcja odzwierciedla stan techniki w
momencie wypuszczenia pojazdu na rynek. Stanowi
integralną część pojazdu i spełnia wszelkie przepisy
prawne i dyrektywy obowiązujące w czasie
wydania. Niniejsza instrukcja nie może być uznana,
jako nieadekwatna po dokonaniu kolejnej
aktualizacji z powodu najnowszych rozwiązań.
Zmiany, adaptacje, itp., (jeśli występują) dokonane
w pojeździe przez użytkownika nie zobowiązują
producenta do modyfikowania wyposażenia
wcześniej sprzedanego pojazdu, jak i nie należy
uważać niniejszej instrukcji za niedostateczną i
nieodpowiednią. Każde możliwe uzupełnienie
dokonane w niniejszej instrukcji sprawia, iż
producent winien jest przesłać je użytkownikowi,
który powinien przechowywać je z instrukcją.
Aby znaleźć informacje dotyczące konkretnego
tematu należy najpierw zapoznać się ze „SPISEM
TREŚCI” niniejszej instrukcji, w którym znajdują się
odniesienia do odpowiednich numerów stron.
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OSTRZEŻENIA I UWAGI W INSTRUKCJI

OSTRZEŻENIA
Symbol ten wskazuje procedurę, której należy
bezwzględnie przestrzegać lub informację, którą
należy dokładnie rozważyć, aby uniknąć możliwości
urazu lub poważnego uszkodzenia pojazdu.

UWAGI
Uwagi wskazują dodatkowe i/lub szczegółowe
informacje bądź przypomnienia dotyczące pojazdu,
jego elementów oraz postępowania. Celem uwag
jest wyjaśnienie istotnych tematów, by zapewnić,
że są one dobrze zrozumiałe.
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może
skutkować poważnymi wypadkami!
Istnienie i wygląd niektórych funkcji
zawartych w niniejszej instrukcji zależy
od typu/modelu i wybranych opcji
pojazdu.

Do każdego pojazdu dołączone zostaną dwa
dokumenty dla wszystkich właścicieli i kierowców
pojazdu.
1. Instrukcja: odnosi się do niniejszej instrukcji.
Oprócz ogólnych informacji o pojeździe,
zawiera informacje dotyczące serwisowania,
gwarancji pojazdu, bezpieczeństwa i
konserwacji.
2. Gwarancja i Certyfikat Serwisowy: przedstawia
informacje dotyczące Gwarancji Pojazdu i
serwisowania, warunków gwarancji, zawiera
podpis i pieczęć sprzedawcy oraz częstotliwość
operacji serwisowych.
Po zakupie pojazdu właściciel zobowiązany jest
zaznajomić się z instrukcją, aby zapoznać się z
pojazdem, jego właściwościami oraz, żeby
użytkować pojazd w najlepszy możliwy sposób, a
także dokonywać okresowych konserwacji i
serwisowania w odpowiednim czasie.

WSTĘP
INFORMACJE DOT. KONSERWACJI

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU

Niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność
pojazdu wymagają regularnej konserwacji. Z tego
powodu właściciel otrzymuje kartę okresowych
konserwacji (odnosi się do sekcji „Okresowa
Konserwacja Zapobiegawcza"). Niniejsza instrukcja
zawiera informacje dotyczące codziennej
konserwacji i przeglądu pojazdu.

Numer Identyfikacyjny Pojazdu (VIN) jest wybity na
ramie nadwozia i jest widoczny za przednim
prawym kołem.
Numer ten jest również wybity na przynitowanej
Tabliczce Znamionowej Pojazdu umieszczonej po
prawej stronie schodków przednich drzwi. Należy
każdorazowo podać ten numer w przypadku
kontaktu z Otokar lub z autoryzowanym
warsztatem.

Regularnej konserwacji pojazdu należy dokonywać
w warsztacie autoryzowanym Otokar. Jest ona
wymagana dla zachowania bezpieczeństwa
użytkownika pojazdu, jego pasażerów oraz samego
pojazdu w ramach długotrwałego i skutecznego
działania.
W przypadku awarii podczas jazdy:
•

Należy zjechać pojazdem na prawą stronę
prawego pasa ruchu, pas bezpieczeństwa lub,
jeśli to możliwe, na pobocze drogi.

•

Włączyć światła awaryjne.

•

Wypuścić pasażerów z pojazdu i poprosić,
aby zachowali bezpieczną odległość.

•

Umieścić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej
odległości od pojazdu zgodnie z
obowiązującymi przepisami

•

Jeśli silnik nie daje się uruchomić, proszę
odnieść się do działu "Rozwiązywanie
problemów " zamieszonych w niniejszej
instrukcji.

•

W przypadku nagłej potrzeby należy pamiętać,
iż apteczka pierwszej pomocy znajduje się za
siedzeniem kierowcy.

LICZBA PASAŻERÓW
Typ pojazdu jest podany na "Tabliczce
Znamionowej Pojazdu". Liczba pasażerów jest
wskazana w tym samym miejscu. Dodatkowo liczba
pasażerów wskazana jest na specjalnej
tabliczce/naklejce znajdującej się w kabinie
kierowcy.
Przeładowanie obniży sprawność
pojazdu i spowoduje wzrost kosztów
utrzymania oraz może doprowadzić do
wystąpienia niebezpiecznego wypadku.
Modyfikacje ustawień foteli mogą zmienić
rozkład obciążeń pojazdu, co również
zmienia sprawność pojazdu i wpływa na
bezpieczeństwo kierowcy.
Otokar nie ponosi odpowiedzialności za
problemy powstałe na skutek takich
modyfikacji oraz przeładowania pojazdu.
Poza tym, takie przypadki będą
traktowane jako naruszenie warunków
gwarancji.
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WSTĘP
DANE MODUŁU STEROWANIA SILNIKIEM (ECM)

NUMER SERYJNY SILNIKA
Pojazdy z silnikiem MAN
Numer seryjny silnika został odciśnięty
numeratorem po stronie mocowania sprężarki
powietrza do bloku silnika.
Numer silnika można również znaleźć na
tabliczkach znajdujących się na pokrywnie
zaworów oraz dolnej części bloku cylindrów.

1. Numer seryjny silnika
2. Informacje dotyczące modelu silnika
3. Numer FR modelu silnika
4. Kod kalibracyjny
Numer seryjny silnika został odciśnięty
numeratorem na wierzchu obudowy chłodnicy
oleju znajdującej się na bloku silnika.

Tabliczka znamionowa elektronicznego modułu
sterującego (ECM) zawiera informacje dotyczące
ECM oraz sposobu jego programowania.
Tabliczka znamionowa znajduje się na ECM.
Następujące informacje zostały zawarte na
tabliczce znamionowej ECM:

Pojazdy z silnikiem CUMMINS
Numer seryjny silnika oraz dane znamionowe
znajdują się na tabliczce umieszonej na
pokrywnie zaworów.
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•

Numer części ECM (PN)

•

Numer seryjny ECM (SN)

•

Kod daty ECM (DC).

•

Numer seryjny silnika (ESN)

•

Kod ECM: Rozpoznaje oprogramowanie wgrane do
ECM.

WSTĘP
NUMER SKRZYNI BIEGÓW

WAŻNE INFORMACJE

Środki ostrożności w zakresie ochrony zdrowia

NUMER SKRZYNI BIEGÓW

Okresowa konserwacja zawarta w dziale
"Informacje dla użytkownika" powinna być
wykonywana przez autoryzowany serwis,
natomiast codzienna/tygodniowe czynności
konserwacyjne powinny być wykonywane przez
użytkownika. Prace związane z montażem i
demontażem tego podzespołu powinny być
wykonywane przez autoryzowany serwis.

• Należy unikać długotrwałego kontaktu z olejem,

Substancje toksyczne i niebezpieczne

Wszystkie skrzynie biegów posiadają tabliczkę
znamionową po lewej stronie przedniej obudowy
zawierającą następujące informacje:

Większość płynów wykorzystywanych w pojazdach
mechanicznych jest toksyczna. Dlatego, nie wolno
ich połykać ani narażać otwartych ran na kontakt z
nimi. Substancje te to między innymi: odmrażacz,
hydrauliczny płyn hamulcowy, paliwo, dodatki do
spryskiwaczy szyby przedniej, płyn chłodzący
klimatyzatora oraz środki smarne.

•

Model Skrzyni

Olej silnikowy

•

Typ Skrzyni

•

Kod Daty Produkcji

•

Numer Seryjny Skrzyni

Długotrwały kontakt z olejem mineralnym
powoduje uszkodzenie naskórka i może
powodować podrażnienie, swędzenie oraz
zaburzenia tkanki. Ponadto, zużyty olej silnikowy
zawiera potencjalnie ryzykowne substancje
zanieczyszczające mogące prowadzić do raka skóry.
Należy zawsze używać odpowiednich środków do
mycia, aby chronić skórę.
Utylizacja zużytego oleju oraz płynów
(środowiskowe środki ochronne)
Niebezpiecznym i zakazanym jest wylewanie
zużytego oleju do gruntu, ścieków, kanałów oraz
wodociągów. Należy utylizować zużyty olej
poprzez specjalistyczna firmą świadczącą usługi
wywozowe i neutralizacje.

szczególnie ze zużytym olejem silnikowym.

• Należy w miarę możliwości używać ubrań ochronnych,
w tym rękawic ochronnych.

• Nie należy wkładać zanieczyszczonych ścierek do
kieszeni.

• Należy chronić swoje ubrania, szczególnie bieliznę,
przed możliwością zanieczyszczenia olejem.

• Należy regularnie czyścić ubranie ochronne. Nie
używać niedopranych ubrań zanieczyszczonych
olejem.

• Należy natychmiast szukać pierwszej pomocy w
przypadku kontaktu oleju z otwartymi ranami.

• Przed każdą czynnością serwisową należy używać
kremów ochronnych, aby ułatwić zmycie oleju ze
skóry.

• Użyć mydła i wody, aby całkowicie zmyć olej

(zmywacze do paznokci i środki czyszczące do skóry
mogą być pomocne). Środki farmaceutyczne
zawierające lanolinę pozwolą przywrócić prawidłowy
stan naskórka. Nie wolno używać benzyny, nafty, oleju
napędowego, oleju opałowego, rozcieńczalników i
rozpuszczalników, aby oczyścić skórę.

• Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w
przypadku zaobserwowania zaburzeń na skórze.

• Odtłuścić prawidłowo części przed rozpoczęciem
obsługi.

• Jeżeli istnieje ryzyko kontaktu z okiem, należy zawsze

używać środków ochrony indywidualnej np. okularów.

• Dodatkowo przepłukać oczy.
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WSTĘP
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W razie wystąpienia awarii podczas jazdy:

Należy przestrzegać następujących instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa:

• Należy zjechać pojazdem na prawą stronę prawego

pasa ruchu, pas bezpieczeństwa lub, jeśli to możliwe,
na pobocze drogi.

•

Zapinać pasy, nawet na najkrótszych
dystansach.

•

Należy zaznajomić się z kontrolkami, wskaźnikami i
przyciskami (przełącznikami) przed przystąpieniem
do prowadzenia pojazdu.

• W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ich

•

Ustawić siedzenie w komfortowej pozycji, która
pozwoli na pełną kontrolę nad pojazdem.

• Umieścić trójkąt ostrzegawczy w bezpiecznej

•

Zawsze uruchamiać silnik i używać kontrolek z
siedzenia kierowcy.

•

Upewnić się, że prędkość pojazdu jest wystarczająco
niska, aby zapewnić jak najszybsze hamowanie
awaryjne w każdych warunkach drogowych.

•

Utrzymać w czystości przednią szybę oraz szyby
boczne dla zachowania dobrej widoczności. Dolać
odpowiedni płyn do zbiornika spryskiwaczy szyby
przedniej, zawsze kontrolować jego poziom.

•

Zapewnić sprawność świateł i właściwe ustawienie
przednich reflektorów.

•

Sprawdzać ciśnienie kół przynajmniej raz w miesiącu.

•

Nie próbować wyciągać lub przekręcać kluczyka
zapłonowego podczas jazdy.

•

Należy wyłączyć silnik przed jakąkolwiek naprawą.
Należy zachować szczególną ostrożność w celu
uniknięcia niepożądanego uruchomienia silnika.

•

Nigdy nie uruchamiać silnika w zamkniętych
pomieszczeniach. Gazy spalinowe są trujące, a
odpowiednia wentylacja jest wymagana, żeby
zapobiec śmiertelnym skutkom ich działania.

•
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Należy wyłączyć silnik przed tankowaniem.

• Włączyć światła awaryjne.
życia należy ewakuować pasażerów i trzymać ich z
daleka od pojazdów.
odległości od tyłu pojazdu zgodnie z obowiązującymi
przepisami

• Niesprawność podczas jazdy powstaje zwykle na

WYDAJNE UŻYTKOWANIE POJAZDU OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA
Należy przestrzegać następujących zaleceń, aby uzyskać
maksymalną wydajność pojazdu z zachowaniem
optymalnego zużycia paliwa.

•

Stosować paliwo wskazane w specyfikacji
zamieszczonej w dziale „Uruchomienie i obsługa”.

•

Należy dokonywać regularnej okresowej konserwacji
pojazdu z określoną częstotliwością zgodnie z
zaleceniami (odniesienie do działu „Okresowa
Konserwacja Zapobiegawcza")

•

Należy zakładać opony zgodnie ze specyfikacją i
kontrolować w nich poziom ciśnienia zgodnie z
rozdziałem "Informacje techniczne". Zużyte opony, w
których głębokość bieżnika spadnie poniżej granicy
bezpieczeństwa, noszące ślady nierównomiernego
zużycia oraz jakiekolwiek inne znamiona uszkodzeń
należy jak najszybciej wymienić. Używanie opon
powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami.

•

Nie przeładowywać pojazdu. Nie wolno przewozić
większej liczby pasażerów niż wskazano w rozdziale
"Liczba Miejsc Siedzących".

•

Należy natychmiast wymienić zdeformowane, zużyte
lub uszkodzone części składowe, szczególnie
elementy napędu. Jazda pojazdem z uszkodzonymi
częściami składowymi nie tylko zwiększy poziom
zużycia paliwa, ale również obniży poziom
bezpieczeństwa.

•

Należy często sprawdzać wloty powietrza i filtr
powietrza, aby upewnić się, czy nie są zatkane.
Wszelkie zaburzenia związane z wlatującym
powietrzem mogą podnieść zużycie paliwa.

•

Nie należy używać silnika na biegu jałowym przez
dłuży okres (prowadzi to do podgrzania chłodziwa).
Podniesie to zużycie paliwa i skróci okres użytkowania
silnika (szczególnie turbosprężarki).

skutek błahych powodów i da się je łatwo naprawić.
Jeśli silnik nie daje się uruchomić należy odnieść się
do działu "Rozwiązywanie problemów "
zamieszonych w niniejszej instrukcji.

• Pojazd na wypadek nagłej sytuacji lub

niebezpieczeństwa wyposażony został w apteczkę.

WSTĘP
•

•
•

Najbardziej ekonomiczna jazda pojazdem na
drodze jest zapewniona przy poziomie
obrotów silnika w przedziale 1050-1650
obr/min. W miarę możliwości należy
utrzymywać pracę silnika w tym zakresie
obrotów.
Nie przekraczać prędkości. Obroty silnika nie
powinny przekraczać 2650 obr/min.
Podczas pracy klimatyzacji ustawić nawiew
świeżego powietrza w trybie maksymalnej
cyrkulacji powietrza.

Patrz rozdział „Uruchomienie i obsługa /
Skuteczne działanie klimatyzatora".
•

Podczas jazdy nie otwieraj drzwi lub okien w
celu wentylacji pojazdu. Zawsze używać
systemu wentylacji pojazdu.

•

Unikać częstych wahań prędkości.

•

Aby zwolnić, należy zdjąć najpierw nogę z
pedału gazu zamiast od razu wciskać pedał
hamulca.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
POJAZDU
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WSTĘP
1. Maska górna: w przedziale maski znajdują się
nagrzewnica kierowcy, zbiornik spryskiwaczy
przedniej szyby, zbiornik płynu sprzęgła, silnik
elektryczny wycieraczki szyby przedniej wraz z
mechanizmem oraz klakson.
2. Maska dolna: w przedziale maski dolnej
znajduje się koło zapasowe.
3. Wycieraczki szyby przedniej.

7. Klapka wlewu paliwa.

10. Klapka wlewu Ad-Blue.

8. Prawe klapy: przedział bagażowy.

11. Okno dachowe / ewakuacyjne.

9. Tył - prawa klapa: przedział akumulatorowy,
główny wyłącznik prądu, tylna skrzynka
bezpieczników, zbiornik Ad-Blue, zbiornik
automatycznego systemu kontroli poziomu
oleju, (jeśli na wyposażeniu), osuszacz
powietrza i separator powietrzno-olejowy.

12. Klimatyzator.
13. Zewnętrzne lusterka boczne (podgrzewane
elektrycznie i zdalnie regulowane z miejsca
kierowcy – zwierciadła główne).

4. Zespół przycisków otwierania/zamykania drzwi
przednich.
5. Przednie i tylne drzwi pasażerów.
6. Awaryjny zawór spustu powietrza do
awaryjnego otwarcia drzwi.
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WSTĘP
14. Podwójnie przesuwna boczna szyba kierowcy
15. Lewa przednia klapa: w przedziale tym
znajduje się skrzynka bezpieczników i
przekaźników, moduł sterujący ABS (ECU),
skrzynka przekaźników zwalniacza, system
zmiennego zarządzania modułami VMMs
(CAN-BUS)
16. Lewe klapy: przedział bagażowy
17. Tył - lewa klapa: dostęp do tłumika,
zespołu obróbki spalin (katalizator, filtr
cząstek stałych...)

18. Tył - lewa klapa z kratą: klapa serwisowa
chłodnicy, dodatkowa wentylacja zespołu
silnik-chłodnica
19. Krata wlotu do filtra powietrza
20. Tylna dolna klapa: przedział zespołu silnika,
filtra powietrza, filtra oleju, chłodnic, zespołu
wentylatora, zbiornika płynu wspomagania
kierownicy, hydrostatycznego napędu
wentylatora, miarki poziomu oleju, sprężarki,
ogrzewania dodatkowego
21. Tylna górna klapa: dostęp do zbiornika
wyrównawczego chłodziwa, dostęp
konserwacyjny do filtra powietrza...
Tylna klapa jest wyposażona w
mechanizm z przełącznikiem, który
zabezpiecza silnik przed uruchomieniem
przy otwartej klapie silnika poprzez użycie
klucza zapłonowego w kabinie kierowcy.
Znajduje się tam również włącznik
start/stop używany do włączania i
wyłączania silnika, kiedy klapa pozostaje
otwarta.
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ELEMENTY STEROWNICZE KIEROWCY
Występowanie i rozmieszczenie
elementów sterujących może się różnić
w zależności od typu i wersji pojazdu.

1. Panel sterowania ogrzewaniem / wentylacją /
klimatyzacją

2. Przełącznik awaryjnego spuszczenia powietrza dla
hamulca postojowego

17. Pedał gazu

KLUCZYKI

18. Pedał hamulca

Użytkownik otrzymuje do pojazdu 2 komplety
kluczyków. Każdy zestaw kluczyków składa się z
dwóch typów kluczy głównych:

19. Zapłon/stacyjka
20. Dźwignia regulacji kolumny kierowniczej
21. Pedał sprzęgła
22. Dźwignia zwalniająca przedniej klapy

3. Przycisk sterujący lusterkami bocznymi

23. Hamulec postojowy

4. Monitor kamery cofania (w wybranych modelach)

24. Panel sterowania ogrzewaniem dodatkowym

W pojazdach, które nie są wyposażone w
kamerę cofania, w tym miejscu
umieszczony jest monitor czujników
parkingowych.

5. Dysze nawiewu powietrza do kabiny kierowcy
6. Przełącznik sterujący oświetleniem zewnętrznym
7. Przełącznik kierunkowskazów/spryskiwaczy
szyby przedniej/wycieraczek/klaksonu

8. Panel przyrządów i świateł ostrzegawczych
9. Zwalniacz (retarder) / przełącznik tempomatu
10. Dysze nawiewu powietrza do kabiny kierowcy
11. Tachograf
12. Panel przełączników deski rozdzielczej (górny)
13. Radio - CD / odtwarzacz MP3

25. Górny panel (głośniki) oraz schowek dla

Jeden kluczyk do zapłonu i do zamknięcia korka
wlewu zbiornika paliwa,
Drugi służący do otwierania zamków zewnętrznych
klap oraz drzwi pasażerów
Kluczyk zapłonu

kierowcy

26. Roleta przeciwsłoneczna (sterowana
elektrycznie) lewa

27. Lusterko wewnętrzne
28. Monitor LCD / złącza multimedialne
29. Wyświetlacz zegara cyfrowego / temperatury
30. Roleta przeciwsłoneczna (sterowana
elektrycznie) prawa

•

Mikrofon na wysięgniku

•

Drążek zmiany biegów

•

Apteczka

•

Gaśnica

Istnieją 4 pozycje kluczyka zapłonu:

14. Panel przełączników deski rozdzielczej (dolny)
15. Lodówka

STOP

Wyłączono.

16. Uchwyt dla wsiadających

MAR

Pozycja AUX zasilanie
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P

Działa świeca żarowa (jeśli
wyposażono) oraz światła
postojowe

AVV

Działa rozrusznik silnika

WŁĄCZNIK GŁÓWNY

Obok akumulatorów znajduje się dodatkowo wyłącznik
akumulatorów, tzw. „hebel”.
Włącznik główny działa tylko, jeżeli „hebel” jest załączony.

W pozycji AVV na kluczyk działa sprężynka, która
po jego zwolnieniu powoduje powrót kluczyka
do pozycji startowej P.

Więcej informacji dotyczących obsługi kluczyka
zapłonu znajduje się w rozdziale „Uruchomienie
i obsługa”.
Jeżeli silnik nie uruchomi się za
pierwszym razem, można spróbować
rozruchu ponownie po 10 sekundach.
Nie próbować wyciągać kluczyka w
czasie jazdy.

Przełącznik główny znajduje się na panelu deski
rozdzielczej.
Przełącznik „WŁĄCZA” i „WYŁĄCZA” zasilanie
dostarczane do układów pojazdu.
Posiada dwie pozycje:
1. “WYŁ.”: Odcina zasilanie dostarczone do
układów elektrycznych, za wyjątkiem układów
krytycznych (tj. tachograf, ostrzeżenia o
niebezpieczeństwie, zegar, itp.).
2. "WŁ.": Dostarcza energie elektryczną do
wszystkich systemów elektrycznych.
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NIE wyłączać włącznika głównego ani
”hebla” przez przynajmniej 90 sekund od
zatrzymania silnika.
Czas ten jest wymagany, ażeby pompa
dozująca Ad-Blue usunęła resztę płynu i
oczyściła przewody Ad-Blue.

ELEMENTY STEROWNICZE KIEROWCY
WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

Pojazd został wyposażony w wyłącznik
bezpieczeństwa.
Znajduje się on wewnątrz przedziału
akumulatorów na osłonie tylnej skrzynki
bezpieczników / przekaźników.
Przełącznik jest używany do wyłączenia spod
napięcia i szybkiego wyłączenia układów
elektrycznych pojazdu, w razie
niebezpieczeństwa.
W celu odcięcia zasilania, wcisnąć główkę
przełącznika.
W celu przywrócenia zasilania obróć główkę
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i
zwolnić przycisk.

BLOKADA ZAPŁONU (ALCOLOCK)
PRZEŁĄCZNIK DEZAKTYWACJI
SYSTEMU (W WYBRANYCH
MODELACH)

Przełącznik dezaktywacji systemu
blokady zapłonu jest zaplombowany i
należy informować o jego użyciu.
Nie należy go używać, jeżeli nie
występuje niebezpieczeństwo lub
wadliwe działanie systemu.
Nieuzasadnione użycie przełącznika
będzie traktowane jako naruszenie
przepisów.
W przypadku pojazdów wyposażonych w blokadę zapłonu
(alcolock) przed uruchomieniem silnika kierowca
obowiązany jest dmuchnąć w urządzenie; jeżeli stężenie
alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczy
zaprogramowany poziom (zaprogramowany zgodnie z
miejscowymi przepisami prawnymi), urządzenie nie
pozwoli kierowcy uruchomić silnika.
W razie niebezpieczeństwa lub wadliwego działania,
przycisk ten służy do wyłączenia blokady zapłonu. Dzięki
temu możliwe będzie uruchomienie silnika.

WYŁĄCZNIK SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA

Wyłącznik systemów bezpieczeństwa
jest zaplombowany i należy zgłosić
jego użycie.
Nie należy używać wyłącznika systemów
bezpieczeństwa, jeżeli nie istnieje
niebezpieczeństwo. W przypadku jego użycia
należy odjechać pojazdem do najbliższego
bezpiecznego miejsca i skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.
Uruchomienie pojazdu objęta jest następującymi
ograniczeniami ze względów bezpieczeństwa:

• Silnik można uruchomić z kabiny kierowcy, jeżeli:

tylna klapa jest zamknięta, zaciągnięty jest hamulec
postojowy oraz gdy dźwignia zmiany biegów jest
ustawiona w pozycji neutralnej „luz”.
Pozycja (N)

• Silnik można uruchomić z komory silnika, jeżeli: tylna
klapa będzie otwarta, zapłon będzie w pozycji (ON),
zaciągnięty jest hamulec postojowy, a dźwignia
skrzyni pozostaje w pozycji neutralnej „luz” (N).
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•

•

Jeżeli drzwi są otwarte, system bus-stop
zostanie włączony i pojazd nie będzie mógł
ruszyć do momentu zamknięcia drzwi.
Jeśli prędkość pojazdu przekroczy 5 km/h nie
będzie można otworzyć drzwi.

Jednakże, w razie niebezpieczeństwa, gdy
konieczne jest ruszenie pojazdu zablokowanego
przez systemy bezpieczeństwa (np. z powodu
awarii autobusu), należy użyć wyłącznika systemów
bezpieczeństwa i ostrożnie odjechać w najbliższe
bezpieczne miejsce. Skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym tak szybko,
jak to możliwe.

HAMULEC POSTOJOWY

OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI

Pojazd został wyposażony w pneumatyczny
hamulec postojowy wspomagany sprężynowo.
Dźwignia hamulca znajduje się po lewej stronie
konsoli kierowcy.
Kiedy pojazd stoi, w celu zaciągnięcia hamulca
należy pociągnąć dźwignie do tyłu. Dźwignię
należy zablokować w „dolnej” pozycji.
Aby zwolnić hamulec należy delikatnie podciągnąć
pierścień w dolnej części gałki i następnie
pozostawić go u góry.

Na zewnątrz pojazdu:
Drzwi przednie i tylne mogą być otwarte oraz
zamknięte z zewnątrz jedynie w przypadku,
gdy przełącznik aktywujący przednie drzwi jest
włączony (tj. należy wcisnąć dolną część
klawisza).

Lampka ostrzegawcza umieszczona na panelu
przyrządów pokazuje, czy hamulec ręczny jest
włączony lub wyłączony.

Wyłącznik systemów bezpieczeństwa ma
czerwoną ochronną osłonę oraz dwie pozycje:
1. „WYŁ." (dźwigienka w dół): systemy
bezpieczeństwa są aktywne i działają w
sposób właściwy

Przednie i tylne drzwi można otworzyć oraz zamknąć
pilotem zdalnego sterowania.

2. “WŁ.” (dźwigienka do góry): systemy
bezpieczeństwa są wyłączone i pojazd może
ruszyć, niezależnie od systemów
bezpieczeństwa
Jeśli dojdzie do rozszczelnienia układu
pneumatycznego i nadmiernego spadku
ciśnienia, włączy się hamulec postojowy.
Jeżeli, w tym przypadku, pojazd będzie musiał
przemieścić się, należy ręcznie zwolnić
sprężynę. W tym celu zastosowano złącza
zewnętrznego zasilania w powietrze
znajdujące się z przodu i z tyłu pojazdu.

Pojazd wyposażone jest w system
bezpieczeństwa, który w przypadku
wyłączenia zapłonu bez zaciągnięcia
hamulca postojowego włączy brzęczyk.
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Zestaw zdalnego sterowania składa się z modułu
głównego oraz pilota zintegrowanego z kluczykiem
zapłonowym. Przycisk „I ” otwiera przednie drzwi, a
przycisk „II ” zamyka przednie drzwi. Tylne drzwi nie
są obsługiwane przez pilota zintegrowanego z
kluczykiem
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Poza pilotem, przednie drzwi można otworzyć i
zamknąć poprzez użycie dwóch przycisków
znajdujących się na klamce przednich drzwi. Górny
przycisk służy do otwierania, a dolny do zamykania
przednich drzwi. Przyciski nie będą aktywne, jeśli
nie będzie dostatecznego ciśnienia w układzie
pneumatycznym.

W niektórych pojazdach w przypadku
otwarcia drzwi automatycznie zapalają
się światła ostrzegawcze. Ta funkcja
może być wyłączona przyciskiem
znajdującym się na panelu przyrządów.
Funkcja dla autobusu szkolnego.

System wykrywania przeszkód
Drzwi zostały wyposażone w system wykrywania
przeszkód. Jeżeli zamykające drzwi napotkają na
przeszkodę, np. spóźnioną osobę wchodzącą do
pojazdu, drzwi ponownie się otworzą.

Nie należy otwierać drzwi, kiedy
pojazd porusza się oraz nie ruszać
pojazdem zanim drzwi nie zostaną
całkowicie zamknięte. W takim
przypadku regulacja drzwi może ulec
uszkodzeniu.
W przypadku próby ruszenia
pojazdem z otwartymi drzwiami,
natychmiastowo uruchomi się
dźwięk alarmowy.
Wewnątrz pojazdu:
W środkowej części konsoli znajdują się dwa
przełączniki.
Klawisz 1 otwiera i zamyka przednie drzwi, a
klawisz 2 otwiera i zamyka tylne drzwi.

Ciągłe otwieranie i zamykanie drzwi
bez włączonego silnika opróżni
zbiornik powietrza i opóźni jego
napełnienie.
W momencie opuszczania pojazdu
należy wyłączyć silnik, zamknąć
drzwi oraz klapy.
Przed otwarciem drzwi upewnić się,
że obszar za drzwiami jest wolny.
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W RAZIE ZAGROŻENIA

WYJŚCIA AWARYJNE

W razie zagrożenia zawór awaryjnego spuszczenia
powietrza może zostać użyty do otworzenia drzwi.
Zawory wewnątrz pojazdu znajdują się na bocznej
ścianie, tuż obok górnej części drzwi.

Szyby boczne pełnią również funkcję jako wyjścia
awaryjne. Aby wybić szybę należy użyć młotka
pokazanego poniżej.

Zawory zewnętrzne znajdują się ścianie bocznej
zaraz za drzwiami.

Rygle drzwi należy zwolnić przed
awaryjnym spuszczeniem powietrza.
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Właz dachowy może również zostać wykorzystany
jako wyjście awaryjne. Należy wziąć młotek z
obudowy dachowej, usunąć obudowę i zbić szybę.

ELEMENTY STEROWNICZE KIEROWCY
DESKA ROZDZIELCZA
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Lampka niesprawności OBD (MIL)

/ Uszkodzenie układu wydechowego

serwis wymagany natychmiast).

(w pojazdach z silnikiem MAN)

Żółta lampka OBD (MIL), która wskazuje
niesprawność silnika i / lub uszkodzenie systemu
obróbki spalin działa na kilka sposobów:
•

Przy włączonym zapłonie, zapala się na 5
sekund, w celu sprawdzenia żarówki, a
następnie gaśnie na 10 sekund; później miga
powoli kilka razy i wyłącza się, nie świeci po
uruchomieniu silnika: sekwencja ta świadczy o
tym, iż nie występuje żaden błąd systemu.

•

W przypadku błędów klasy C można
kontynuować jazdę pojazdem,
jednakże zaleca się dokonanie kontroli
serwisowej w odpowiednim czasie.

•

W przypadku błędów klasy B; można
kontynuować jazdę pojazdem, ale
należy dokonać kontroli serwisowej
jak najszybciej.

•
•

•

•
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Przy włączonym zapłonie, zapala się na 5 sek.,
w celu sprawdzenia żarówki, a później gaśnie
na 10 sek.; później miga szybko kilka razy i
wyłącza się, nie świeci podczas pracy silnika.
Sekwencja ta wskazuje błąd systemowy klasy
C (który nie jest krytyczny lub jest chwilowy).

Przy włączonym zapłonie, zapala się na 5 sek.,
w celu sprawdzenia żarówki, a później gaśnie
na 10 sek.; później miga szybko kilka razy i
świeci się przez 15 sek. po włączeniu silnika.
Sekwencja ta wskazuje błąd klasy B (nie
krytyczny, ale wymaga kontroli w serwisie).

Przy włączonym zapłonie, zapala się na 5 sek.,
w celu sprawdzenia żarówki, a później gaśnie
na 10 sek.; następnie miga raz i świeci stale
po włączeniu silnika. Sekwencja ta wskazuje
na błąd systemowy klasy A (błąd krytyczny,

Błędy klasy A mogą skutkować
obniżeniem znamionowych
parametrów silnika i normy emisji
mogą nie być zachowane. W takim
przypadku nie należy kontynuować
jazdy oraz niezwłocznie skontaktować
się z autoryzowanym serwisem.

Lampka niesprawności OBD (MIL)
(w pojazdach z silnikiem CUMMINS)
Żółta lampka ostrzegawcza zapala się, jeśli system
OBD wykrył jakąkolwiek niesprawność układy
kontrolującego poziom emisji szkodliwych
substancji. W takim przypadku, silnik wymaga
serwisu przy najbliższej możliwej okazji. Lampka
MIL może świecić razem z inną kontrolką silnika.
Nie służy to do wskazywania ochrony silnika lub
wymaganej jego konserwacji.
MIL zazwyczaj wskazuje problem, który
nie jest krytycznym i może być chwilowy.
Kiedy kontrolka ostrzegawcza zaczyna
świecić:

•

Sprawdzić, czy pojawiły się inne
lampki kontrolne. Jeśli tak patrz dział
dotyczący kontrolek ostrzegawczych.

•

Jeżeli nie działa żadna inna kontrolka,
należy się bezpiecznie zatrzymać i
wyłączyć silnik, a następnie na nowo
go uruchomić. Jeśli kontrolka nadal
świeci, należy jak najszybciej
skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.

Jeśli to konieczne można kontynuować
ostrożną jazdę pojazdem. Zalecany jest
jednak niezwłoczny serwis.
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ZATRZYMANIE SILNIKA
(w pojazdach z silnikiem MAN)
Czerwona lampka ostrzegawcza wskazuje
niebezpieczny problem dotyczący silnika i należy
go natychmiast zatrzymać.
Jeżeli świeci się czerwona lampka podczas
pracy silnika należy bezpiecznie zatrzymać
pojazd, niezwłocznie wyłączyć silnik i
skontaktować się z autoryzowanym
serwisem. Silnik jest sterowany
elektronicznie i z tego powodu może być
konieczne użycie specjalnych narzędzi
oraz odpowiedniego oprogramowania.

ZATRZYMYWANIE SILNIKA
(w pojazdach z silnikiem
CUMMINS)
Czerwona lampka ostrzegawcza wskazuje
niebezpieczny problem dotyczący silnika i należy
go natychmiast zatrzymać. Silnik powinien
pozostać wyłączony do momentu naprawy.
W przypadku, gdy zabezpieczenie silnika na
wypadek awarii zostanie włączone, zaczyna migać
napis „STOP ENGINE”, a silnik zostanie
automatycznie wyłączony po 30 sekundach.
Błyskający napis „STOP ENGINE” ostrzega
kierowcę o zbliżającym się zatrzymaniu silnika.
Jeśli ten napis ostrzegawczy świeci się
podczas pracy silnika, zatrzymaj
bezpieczniej pojazd, natychmiast
zatrzymaj silnik i skontaktuj się z
autoryzowanym serwisem.

SYSTEM AD-BLUE (SCR)
(w pojazdach z silnikiem MAN)
Niebieska lampka zaświeci się po włączeniu stacyjki
i zgaśnie po uruchomieniu silnika.

Gdy lampka ta zaświeci się podczas pracy silnika
oznacza to, iż poziom płynu w zbiorniku Ad-Blue
jest poniżej 5% pojemności zbiornika.
Jeżeli poziom płynu Ad-Blue jest
krytycznie niski lub jest on niskiej
jakości, to może wystąpić obniżenie
parametrów znamionowych silnika.
W takim przypadku należy
niezwłocznie uzupełnić zbiornik
Ad-Blue zalecanym płynem.

SYSTEM AD-BLUE (SCR)
(w pojazdach z silnikiem CUMMINS)
Niebieska lampka zaświeci się po włączeniu stacyjki
i zgaśnie po uruchomieniu silnika.
Jeżeli lampka ta świeci się podczas pracy silnika,
oznacza to, iż poziom płynu w zbiorniku Ad-Blue
jest za niski i nastąpi obniżenie parametrów silnika.
Należy uzupełnić płyn przy najbliższej okazji.
Jeżeli lampka ta świeci stale, świadczy to o tym, iż w
zbiorniku Ad-Blue nie ma płynu lub pojawił się
problem w układzie. W obu przypadkach pożądane
wartość emisji nie są spełnione, a parametry silnika
są obniżone. Należy dolać płynu Ad-Blue, jeżeli
zbiornik jest pusty lub niezwłocznie skonsultować się
z serwisem, jeśli wystąpiła usterka układu.
Jeżeli silnik pracuje poniżej wartości znamionowych
przez 50 godzin kod błędu zostaje zapamiętany w
sterowniku silnika ECU i nie jest możliwe skasowanie
go żadnym narzędziem ani oprogramowaniem.

WSKAŹNIK ZAPCHANIA FILTRA
POWIETRZA
Żółta lampka ostrzegawcza wskazuje zbyt małą
ilość powietrza zasysanego przez silnik. Sprawdzić
natychmiast przewody ssące i filtr powietrza.
Więcej informacji w rozdziale “OBSŁUGA”.

POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO
Żółta lampka ostrzegawcza wskazuje zbyt niski
poziom płynu chłodzącego oraz konieczność jego
uzupełnienia. Lampce tej towarzyszy włączenie się
dźwięku alarmowego.

NALEŻY POCZEKAĆ Z
URUCHOMIENIEM
Żółta lampka ostrzegawcza świeci podczas
nagrzewania zasysanego powietrza potrzebnego do
uruchomienia silnika. Czas świecenia się lampki jest
zmienny w zależności od temperatury powietrza
zewnętrznego.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
„Uruchomienie i obsługa”.
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CIŚNIENIE OLEJU
Czerwona lampka ostrzegawcza świeci się w
momencie włączenia stacyjki i zgaśnie po
uruchomieniu silnika.
Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się podczas
pracy silnika, wskazuje to na niewłaściwe
ciśnienie oleju w silniku. W takim przypadku
należy bezpiecznie zatrzymać pojazd,
wyłączyć silnik i ponownie go uruchomić.
Jeżeli lampka świeci nadal, należy sprawdzić
poziom oleju. Jeżeli poziom oleju jest w
normie, należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.

PODGRZEWANIE LUSTEREK
Włącza się żółta lampka wskazująca podgrzewanie
lusterek i szyby bocznej.

ODWADNIANIE SEPARATORA
PALIWOWEGO

Żółta lampka ostrzegawcza wskazuje na nagromadzoną
wodę w separatorze wodno-paliwowym. Należy
niezwłocznie go odwodnić. Właściwe spuszczanie wody
opisano w rozdziale „OBSŁUGA” / „separator wody”.

ZACIĄGNIĘTY HAMULEC RĘCZNY
Czerwona lampka wskazuje, iż zaciągnięty został
hamulec postojowy. W przypadku zwolnienia
dźwigni hamulca lampka powinna zgasnąć. Lampka
ta sygnalizuje także spadek ciśnienia powietrza.
Przed jazdą należy poczekać, aż zgaśnie ta
kontrolka wskazując, że zbiorniki powietrza są
pełne.
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ZUŻYTE KLOCKI HAMULCOWE
Żółta lampka ostrzegawcza wskazuje zużycie klocków
hamulcowych. Powinny one zostać wymienione.
Lampka oznaczać może także, zbyt niski poziom płynu
hydraulicznego w zbiorniczku wyrównawczym.

SYSTEM ASR
Żółta lampka ostrzegawcza zaświeca się po
włączeniu stacyjki i gaśnie po około 2 sekundach w
przypadku, gdy system działa poprawnie.
W trakcie jazdy lampka zaświeca się podczas
działania systemu ASR. Gdy ASR nie działa lampka
nie świeci.
Lampka miga wolno, gdy działanie funkcji ASR
zostało wyłączone przez klawisz ASR.

ZWALNIACZ (RETARDER)
Żółta lampka ostrzegawcza informuje o działaniu
zwalniacza. Gaśnie w przypadku wyłączenia
zwalniacza.

LAMPKI WŁĄCZAJĄ SIĘ, GDY SYSTEM
ESC JEST WYŁĄCZONY
Szczegóły znajdują się w rozdziale „WYŁĄCZANIE
SYSTEMU ESC”, w części opisującej przełącznik.

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW
Czerwona lampka ostrzegawcza zaświeca się przy
włączonej stacyjce i gaśnie po uruchomieniu silnika.
Jeśli świeci się podczas pracy silnika,
wskazuje to na wadliwe działanie
systemu ładowania. W takim
przypadku należy zatrzymać pojazd,
wyłączyć silnik i ponownie go
uruchomić. Jeżeli lampka nadal świeci,
należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.

TYLNA KLAPA OTWARTA
Czerwona lampka oznacza otwarcie tylnej klapy.
Jeśli włączy się przed uruchomieniem
silnika, ECU nie pozwoli na rozruch
silnika zamian nie zamkniemy klapy.

PRZEDNIE DRZWI OTWARTE
Zielona lampka wskazuje na to, iż otwarte są drzwi.
Kontrolka zgaśnie, gdy drzwi zostaną zamknięte.

TYLNE DRZWI OTWARTE
Zielona lampka wskazuje na to, iż otwarte są drzwi.
Kontrolka zgaśnie, gdy drzwi zostaną zamknięte.
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SPRAWDŹ DRZWI
Czerwona lampka wskazuje na to, iż w systemie
pneumatycznym jest za mało sprężonego powietrza.
Lampka ta świeci się oraz słychać sygnał dźwiękowy,
jeżeli zawór awaryjnego otwierania drzwi jest otwarty.

KIERUNKOWSKAZ - LEWY
Zielona lampka miga, kiedy dźwignia kierunkowskazu jest
przełączona w dół sygnalizując zamiar zmiany kierunku
jazdy. Lampka miga też, po włączeniu świateł awaryjnych.

KIERUNKOWSKAZ - PRAWY
Zielona lampka miga, kiedy dźwignia kierunkowskazu jest
przełączona w górę sygnalizując zamiar zmiany kierunku
jazdy. Lampka miga też, po włączeniu świateł awaryjnych.

ŚWIATŁA POZYCYJNE I LAMPY BOCZNE
Zielona lampka ostrzegawcza informuje o włączeniu
świateł pozycyjnych i lamp bocznych.

ŚWIATŁA DROGOWE

PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
Zielona lampka ostrzegawcza informuje o włączeniu
przednich świateł przeciwmgielnych.
Światła przeciwmgielne należy używać
jedynie na wypadek mgły. Nie należy
używać świateł przeciwmgielnych w
warunkach normalnej widoczności i w
normalnych warunkach drogowych.

TYLNE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
Zielona lampka ostrzegawcza informuje o włączeniu
tylnego światła przeciwmgielnego.
Światła przeciwmgielne należy używać
jedynie na wypadek mgły. Nie należy
używać świateł przeciwmgielnych w
warunkach normalnej widoczności i w
normalnych warunkach drogowych.

PRZYCISK WZYWAJĄCY OBSŁUGĘ
(W WYBRANYCH MODELACH)

WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA
i
KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
Ten wskaźnik pokazuje poziom paliwa w zbiorniku.
Wskazówka na wskaźniku została zaprojektowana tak,
aby działać płynnie i bez wibrowania. Działanie
wskazówki rozpoczyna się kilka sekund po przekręceniu
kluczyka stacyjki do pozycji „P”.
Kiedy wskazówka zbliża się do „0” (tj. spada poziom
paliwa), żółta kontrolka ostrzegawcza znajdująca się w
prawej, dolnej części wskaźnika zaświeci się i
towarzyszyć jej będzie pojedynczy sygnał dźwiękowy.
Oznacza to, iż należy zatankować pojazd, w innym
przypadku powietrze dostanie się do przewodu
paliwowego i system będzie wymagał odpowietrzenia.
Uzupełnić jak najszybciej zbiornik po
wskazaniu niskiego poziomu paliwa przez
kontrolki ostrzegawcze. Nie należy
dopuszczać do tego, aby zbiornik paliwa
pozostał całkowicie pusty. W takim
przypadku układ paliwowy zassie
powietrze i dalsze działanie silnika możliwe
będzie jedynie po odpowietrzeniu układu.

Zielona kontrolka oznacza wezwanie przez pasażerów
obsługi i zaświeci się w momencie wciśnięcia przycisku
znajdującego się nad pasażerem. Gdy pasażer wciśnie
przycisk ponownie, kontrolka ostrzegawcza na panelu
kierowcy wyłącza się.

Niebieska lampka ostrzegawcza oznacza włączenie świateł
drogowych. Zaświeca się, gdy dźwignia jest przełączony na
światła drogowe lub informuje o użyciu chwilowym użyciu
świateł drogowych.
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WSKAŹNIK TEMPERATURY
PŁYNU CHŁODNICZEGO
ORAZ
KONTROLKA
OSTRZEGAWCZA
Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego jest
włączony kilka sekund po tym jak kluczyk
zapłonowy jest przekręcony do pozycji „P”.
Jeśli temperatura wzrasta do poziomu
krytycznego, który zaznaczony jest innym
kolorem, zaświeci się kontrolka ostrzegawcza w
lewej górnej części wskaźnika oraz towarzyszyć jej
będzie ciągły dźwięk alarmowy.
Przegrzanie: jeżeli wskazówka dojdzie do
czerwonego pola oznacza to, iż silnik się przegrzał.
W tym przypadku moduł sterujący ECU może
obniżyć wartości znamionowe silnika, aby zapobiec
dalszemu wzrostowi jego temperatury. Jednakże,
jeżeli temperatura nadal wzrasta w krytycznym
zakresie, można usłyszeć stuki w silniku oraz
zauważyć spadek jego mocy.
Para lub gorący płyn będzie tryskać z chłodnicy.
W takim przypadku: należy zatrzymać pojazd,
jednak nie wyłączać silnika. W przypadku
zauważenia lub usłyszenia, iż para lub gorący płyn
wydobywają się z silnika / przedziału chłodnicy, nie
należy otwierać klapy. Należy poczekać zanim
zjawisko to ustanie. Następnie otworzyć klapę w
celach wentylacyjnych.
Jeżeli płyn chłodniczy wycieka z chłodnicy lub węży
należy natychmiast wyłączyć silnik. Poczekać do
momentu ochłodzenia się silnika i chłodnicy, a
następnie ostrożnie odkręcić jej korek i dolać płyn.
Niezwłocznie udać się do autoryzowanego serwisu.
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Należy upewnić się, iż płyn chłodniczy
jest zgodny ze specyfikacją.
Patrz dział „Specyfikacja Techniczna”
Nie należy odkręcać korka chłodnicy,
jeżeli silnik jest gorący. W innym
przypadku, wypływający pod ciśnieniem
płyn chłodniczy może spowodować
obrażenia.

Z powodu oszczędności paliwa, gdy
obroty silnika przekroczą 2000
obr/min zostanie włączony brzęczyk.
Po upływie 5 sekund przerywanego
sygnału brzęczyk nie włącza się przez
15 sekund. Taka sekwencja zostaje
powtórzona 15 razy. Jeżeli obroty
silnika wciąż pozostają powyżej 2000
obr/min po 5 sekundach
przerywanego sygnału brzęczyk
zostaje wyłączony na 60 sekund.
Sekwencja ta powtarza się, aż obroty
silnika spadną poniżej 2000 obr/min.
Wtedy brzęczek wyłącza się na stałe.

OBROTOMIERZ

Obrotomierz wskazuje analogowo liczbę obrotów
silnika na minutę (obr/min). Zaczyna działać przy
pracującym silniku.
Najbardziej ekonomiczna jazda pojazdem po drodze
jest zapewniona w zakresie obrotów silnika 10501750 obr/min. Obroty silnika nie powinny
przekraczać 2550 obr/min. Jest to maksymalnie
dopuszczalna wartość podczas pracy silnika.

PRĘDKOŚCIOMIERZ

Prędkościomierz pokazuje analogowo prędkości
pojazdu w km/h.
Działa w trakcie jazdy.

ELEMENTY STEROWNICZE KIEROWCY
Wyświetlacz LCD

Prawidłowe ciśnienie w układzie powinno wahać
się w zakresie: 6,5 – 10,2 bar.
W przypadku spadku ciśnienia poniżej 5 bar
włączy się natychmiast sygnał alarmowy.
Dla bezpiecznego hamowania ciśnienie
powietrza w układzie nie powinno
przekraczać 10,2 bar.
Jeśli podane limity ciśnienia zostaną
przekroczone elementy systemu
zostaną uszkodzone.

a) Poziom Ad-Blue
Pokazuje poziom płynu w zbiorniku Ad-Blue.
b) Dzienny licznik kilometrów
Wyświetla cyfrowo informacje, dzięki którym
można sprawdzać ilość przejechanych kilometrów
w wybranym czasie lub podczas całej trasy. Można
zresetować ilość przejechanych kilometrów
używając przycisku reset, znajdującego się pod
wyświetlaczem. Wartość resetowana jest
automatycznie po przebiegu 999,9 km.
c) Zegar cyfrowy
Pokazuje czas liczony w godzinach i minutach.
Można go ustawić za pomocą przycisków, które
znajdują się pod wyświetlaczem.
d) Licznik kilometrów
Pokazuje w km łączny przebieg pojazdu, od
początku użytkowania.

Nie należy poruszać się pojazdem do
momentu, gdy pokazywane wartości
nie będą mieściły się w odpowiednim
zakresie.

Reset licznika dziennego / przyciski do
ustawiania zegara cyfrowego
Pod ekranem LCD znajdują się dwa przyciski.
Przycisk po lewej stronie jest używany do
resetowania przebiegu dziennego, a przycisk po
prawej stronie jest używany do ustawiania zegara.
Po jednokrotnym wciśnięciu prawego przycisku
można ustawić godzinę za pomocą lewego
przycisku oraz minuty poprzez użycie prawego
przycisku.

e) Ciśnienie w przednim obwodzie hamulcowym
f) Ciśnienie w tylnym obwodzie hamulcowym
Ciśnienie wskazywane jest w barach.
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KONTROLKI NA DESCE ROZDZIELCZEJ

Nr
1
2
3
4

5
6
7
8
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Funkcja
Niskie ciśnienie w układzie gaszenia
pożaru w skomorze silnika. Str. 77
Zaawansowany system hamowania
awaryjnego, AEBS. Str. 72
Działanie LDWS, zjechanie na lewo
Ostrzeżenie silnika CHECK.
Ostrzega o zbiliżającym się serwisie.
Może pojawiać się wraz z innymi
kontrolkami.
Filtr cząstek stałych DPF wymaga
regeneracji. Migająca oznacza
konieczną regenerację i możliwą
redukcję mocy.
Wykrycie pożaru. Str. 77
System informujący o
niezamierzonym opuszczeniu pasa
ruchu LDWS wyłączony. Str. 74
Działanie LDWS, zjechanie na prawo

(WYBRANE MODELE)

Kolor

Nr

Pomarańczowy

9

Pomarańczowy
Pomarańczowy
Pomarańczowy

10
11
12
13

Pomarańczowy

14

Czerwony
Pomarańczowy
Pomarańczowy

15

Funkcja
Lampka ostrzegawcza kierowcy.
Str. 44
Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze
układu wydechowego w związku z
regeneracją filtra DPF.
Ostrzeżenie o otwartych drzwiach
Ogrzewanie szyby przedniej i lusterek
Hamulec przystankowy. Zamknięcie
drzwi i użycie pedału gazu wyłącza
hamulec.
Ograniczenie staczania się pojazdu.
Hamulce działają jeszcze ok. 2 sek. po
puszczeniu pedału.
Ostrzeżenie DPF. Migająca wraz z
lampką CHECK oznacza konieczność
natychmiastowej regeneracji filtra
DPF. Wkrótce nastąpi redukcja mocy
silnika.

Kolor
Pomarańczowy
Pomarańczowy
Pomarańczowy
Pomarańczowy
Pomarańczowy
Pomarańczowy

Czerwony

ELEMENTY STEROWNICZE KIEROWCY
PRZEŁĄCZNIK STEROWANIA
OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM

PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW/
SPRYSKIWACZY SZYBY PRZEDNIEJ/
WYCIERACZEK/KLAKSONU

Spryskiwacze szyby przedniej: jeżeli element
obrotowy dźwigni zostaje przesunięty osiowo w
kierunku kolumny kierowniczej włączone zostają
spryskiwacze.
Kierunkowskazy: w przypadku, kiedy dźwignia
jest przełączona do dołu włącza się lewy
kierunkowskaz, jeżeli jest przełączona do góry
włącza się prawy kierunkowskaz.

Obrotowy przełącznik znajduje się na konsoli
przedniej po lewej stronie kolumny kierowniczej.
Ma on trzy pozycje:
1. Zarówno światła boczne jak i światła mijania są
wyłączone. Automatycznie uruchomione są
światła LED o jazdy dziennej.
2. W przypadku obrotu o jedną pozycje, zgodnie
ze wskazówkami zegara, zapalone zostaną
światła pozycyjne przednie i tylne oraz
oświetlenie boczne.
3. Kiedy przełącznik jest przełączony o dwie
pozycje zgodnie ze wskazówkami zegara,
włączone również zostaną światła mijania.
Wyłączanie świateł następuje odpowiednio po
przekręceniu przełącznika w stronę przeciwną do
ruchu wskazówek zegara.

Znajduje się po lewej stronie kierownicy.
Dźwignia posiada następujące pozycje:

Włącznik świateł drogowych: działa, kiedy
przełącznik lamp bocznych/ reflektorów przednich
jest włączony. Jeżeli przełącznik zostaje
pociągnięty w kierunku kierownicy włączone
zostają światła drogowe; jeżeli zostanie ponownie
pociągnięty w tym samym kierunku światła
drogowe zostają wyłączone i działają światła
mijania.

Klakson: zadziała, jeżeli przycisk na końcówce
dźwigni zostanie wciśnięty.
Wycieraczki przedniej szyby: obrotowa część
dźwigni steruje pracą wycieraczek i spryskiwaczy.
Po obróceniu w kierunku szyby przedniej
następują:
(0): wycieraczki nie działają.
( - - - ): działają w trybie przerywanym.
(I): działają w trybie ciągłym wolnym.
(II): działają w trybie ciągłym szybkim.
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ZWALNIACZ (RETARDER)/
DŹWIGNIA TEMPOMATU
Działanie tempomatu (niektóre modele)

Tempomat zostaje automatycznie
wyłączony w momencie wciśnięcia
pedału hamulca.
Jeżeli podczas działania tempomatu
wciśnięty zostanie pedał gazu, prędkość
pojazdu wzrasta, a po puszczeniu pedału
gazu pojazd powraca do ustawionej
wcześniej prędkości.

DZIAŁANIE ZWALNIACZA

Tempomat pozwala prowadzić pojazd ze stałą
ustaloną prędkością bez używania pedału gazu.
W celu włączenia tempomatu należy wcisnąć
przycisk „SET" na końcówce dźwigni i jednocześnie
podciągnąć ją w stronę koła kierownicy. Aby
system powrócił do uprzednio wybranej prędkości
należy wcisnąć przycisk „SET" i odepchnąć dźwignię
tempomatu od koła kierownicy w stronę kokpitu.
Aby zwiększyć prędkość należy podciągnąć
dźwignię do kierownicy. Prędkość stale wzrasta,
kiedy podtrzymujemy dźwignię w tej pozycji.
Aby zmniejszyć prędkość należy odepchnąć
dźwignię od kierownicy. Prędkość stale spada,
kiedy podtrzymujemy dźwignię w tej pozycji.
W celu wyłączenia tempomatu należy przesunąć
w kierunku kierownicy przesuwną część rączki do
pozycji (REB).
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Zwalniacz jest urządzeniem używanym do
spowalniania pojazdu. Włącza się go stopniowo,
odpowiednio do warunków drogowych i oczekiwanej
siły hamowania. Efekt hamowania zależny jest od
położenia dźwigni zwalniacza.
Pozycja 0: zwalniacz jest wyłączony. Jeśli klawisz
zwalniacza jest włączony, a pojazd jest w ruchu,
zwalniacz zostanie włączony zawsze po naciśnięciu
pedału hamulca.

Tryb automatyczny:
Trzy pierwsze stopnie zwalniacza mogą zostać
włączone w zależności od siły naciskania na pedał
hamulca.
W przypadku zadziałania ABS-u zwalniacz zostaje
wyłączony. Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd układu
ABS, zwalniacz zostanie natychmiast wyłączony.

ELEMENTY STEROWNICZE KIEROWCY
Tryb manualny:
Dźwignia zwalniacza posiada 4 stopnie
odpowiadające 4 poziomom siły hamowania.
Stopień pierwszy posiada najmniejszy efekt
zwalniający, a stopień czwarty największy.

PRZEŁĄCZNIKI
Konfiguracja przełączników może różnić się
zależnie od typu i wyposażenia pojazdu.
Ten dział poświęcony jest wszelkim typom
przełączników, które można znaleźć w
gamie pojazdów oraz ich funkcjom.

ŚWIATŁO W KABINIE KIEROWCY

W zależności od warunków drogowych i
pogodowych należy wybrać odpowiedni
stopień.
Kiedy pojazd zostanie zatrzymany
dźwignię zwalniacza należy ustawić w
pozycji 0. Na wyświetlaczu kontrolka
zwalniacza powinna zgasnąć.
Nigdy nie należy używać zwalniacza na
oblodzonych i śliskich drogach.
Pierwsze dwa stopnie zwalniacza mogą
być wykorzystane w celu
skontrolowania poślizgu podczas jazdy
po mokrych lub zaśnieżonych drogach.
Nie należy używać 3 i 4 stopnia na tego
typu nawierzchniach.

ŚWIATŁA AWARYJNE

Kiedy światła boczne są włączone, ikona
klawisza jest podświetlona.
Klawisz posiada 2 pozycje:
1. Po naciśnięciu dolnej części klawisza –>
działają wszystkie kierunkowskazy wraz z
kontrolką świateł awaryjnych na desce
rozdzielczej i ikonką na przełączniku.

Kiedy światła boczne są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Przełącznik włącza światła w kabinie
kierowcy. Posiada on 2 pozycje:
1. Po wciśnięciu dolnej części przełącznika –>
światła w kabinie kierowcy zostają
zapalone.
2. Po wciśnięciu górnej części przełącznika –>
światła w kabinie kierowcy gasną.

2. Po naciśnięciu górnej części klawisza –>
światła awaryjne zostają wyłączone.
Należy włączyć światła awaryjne, gdy
pojazd stanowi niebezpieczeństwo
dla innych użytkowników drogi.
Możliwe jest włączenie świateł
awaryjnych, również przy
wyłączonej stacyjce.
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PODŚWIETLENIE WNĘTRZA

OŚWIETLENIE NOCNE
PASAŻERÓW

LAMPY
NOCNE / ZWYKŁE
DLA KIEROWCY I POLOTA

Kiedy lampy boczne są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Przełącznik posiada 2 pozycje:

Kiedy światła boczne są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Przełącznik posiada 2 pozycje:

Kiedy światła boczne są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Przełącznik posiada 2 pozycje:

1. Po naciśnięciu dolnej końcówki przełącznika –>

1. Po naciśnięciu dolnej końcówki -> wewnętrzne

1. Pozycja standardowa -> lampy nie świecą.

włączone zostają lampy sufitowe za wyjątkiem
lamp w kabinie kierowcy.

2. Po naciśnięciu górnej końcówki przełącznika –
> lampy sufitowe zostają wyłączone.

LAMPKI DO CZYTANIA
DLA PASAŻERÓW

Kiedy lampy boczne są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Przełącznik posiada 2 pozycje:

1. Po naciśnięciu dolnej końcówki przełącznika –>
włączone zostają lampy do czytania.

2. Po naciśnięciu górnej końcówki przełącznika –>
lampy do czytania zostają wyłączone.
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nocne podświetlenie lamp zostaje włączone w
przedziale pasażerskim.

2. Po naciśnięciu górnej końcówki przełącznika –>
lampy sufitowe zostają wyłączone.

2. Po naciśnięciu dolnej końcówki -> świecą
światła zwykłe dla kierowcy i pilota.

3. Po naciśnięciu górnej końcówki -> świecą
światła nocne dla kierowcy i pilota.
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TYLNE ŚWIATŁO
PRZECIWMGIELNE

PRZEDNIE ŚWIATŁO
PRZECIWMGIELNE

Kiedy światła mijania są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Przełącznik jest powrotny, typu dzwonkowego.

Kiedy światła mijania są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Posiada on 2 pozycje:

1. Po naciśnięciu dolnej końcówki przełącznika –>

1. Po wciśnięciu dolnej końcówki przełącznika –>

tylne światła przeciwmgielne zostają włączone.

2. Po ponownym naciśnięciu dolnej końcówki
przełącznika –>
tylne światła przeciwmgielne zostają
wyłączone.

Światła przeciwmgielne zostają także wyłączone po
wyłączeniu zapłonu.

przednie lampy przeciwmgielne zostaną
włączone.

2. Po wciśnięciu górnej końcówki przełącznika –>
przednie lampy przeciwmgielne zostaną
wyłączone.

AUTOMATYCZNE
ŚWIATŁA AWARYJNE
ZALEŻNE OD OTWARCIA DRZWI
FUNKCJA DLA AUTOBUSU
SZKOLNEGO
(w niektórych modelach)
W przypadku niektórych pojazdów podczas
otwierania drzwi światła ostrzegawcze włączają się
automatycznie.
Ten przełącznik służy do ich wyłączenia, jeżeli
takie działanie świateł jest niepożądane.
Kiedy światła boczne są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Przełącznik posiada 2 pozycje:

1. Po wciśnięciu dolnej końcówki przełącznika –>
automatyczne światła awaryjne są wyłączone,
drzwi otwierają i zamykają się bez świetlnej
sygnalizacji ostrzegawczej

2. Po wciśnięciu górnej końcówki przełącznika –>
system zostaje włączony i światła awaryjne
zapalają się automatycznie w momencie
otwarcia drzwi.
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WYŁĄCZENIE SYSTEMU ESC

Kiedy lampy boczne są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Przełącznik jest powrotny, typu
dzwonkowego.
Dwa tryby pracy to:

1. Po wciśnięciu dolnej końcówki przełącznika–>
system ESC zostaje wyłączony.

2. Ponowne wciśnięcie dolnej końcówki

przełącznika–>
system ESC zostanie ponownie włączony.

Jako pomoc przy ruszeniu na śliskich drogach zaleca
się używanie przełącznika i wyłączenie systemu ESC.
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AUTOMATYCZNE DZIAŁANIE
ZWALNIACZA

Kiedy światła boczne są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Jest on używany dla włączenia automatycznego
trybu, który pozwoli na włączanie zwalniacza poprzez
naciskanie pedału hamulca.
Przełącznik posiada 2 pozycje:

1. Po naciśnięciu dolnej końcówki przełącznika –>
zwalniacz włącza się w momencie naciśnięcia
pedału hamulca.

2. Po naciśnięciu górnej końcówki przełącznika –>

tryb automatyczny zostaje wyłączony, a
zwalniaczem można sterować ręcznie poprzez
dźwignię umieszczoną po prawej stronie kolumny
kierowniczej.

PODGRZEWANIE LUSTEREK

Kiedy światła boczne są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Przełącznik jest powrotny, typu
dzwonkowego:

1. Po naciśnięciu dolnej końcówki przełącznika –>
włączone zostaje podgrzewanie lusterek.

2. Po ponownym naciśnięciu dolnej końcówki –>
podgrzewanie zostaje wyłączone.

Ponadto, podgrzewanie wyłączane jest
automatycznie po zatrzymaniu pojazdu lub po
upływie 10 minut od jego włączenia.
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OGRZEWANIE PRZEDNIEJ SZYBY

Kiedy światła boczne są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Przełącznik jest powrotny, typu dzwonkowego:

1. Po naciśnięciu dolnej końcówki przełącznika –>
włączone zostaje ogrzewanie szyby przedniej
oraz w niektórych modelach szyby przednich
drzwi.

2. Po ponownym naciśnięciu dolnej końcówki –>
ogrzewanie zostaje wyłączone.

Ogrzewanie wyłącza się automatycznie po
zatrzymaniu pojazdu lub po 10 minutach od jego
włączenia.

GŁOŚNIKI PASAŻERÓW
(w niektórych modelach)

Kiedy światła boczne są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona.
Przełącznik umożliwia włączenie nagłośnienia dla
pasażerów.
Posiada on 2 pozycje:

1. Po naciśnięciu dolnej końcówki przełącznika –>
sygnał audio przenoszony jest na wszystkie
głośniki.

2. Po naciśnięciu górnej końcówki przełącznika –>

wyłączone zostają głośniki pasażerów, a włączone
zostają wejścia słuchawkowe umieszczone w
panelach oświetleniowo-wentylacyjnonagłośnieniowych znajdującymi się nad głowami
pasażerów. Pasażerowie mogą wtedy słuchać
nadawanych audycji poprzez podłączenie
słuchawek do gniazda.
Jeżeli pojazd nie został wyposażony w
przełącznik lub przełącznik nie działa
należy użyć przełącznika lampek do
czytania dla pasażerów, aby włączyć
głośniki.

REGULACJA WYSOKOŚCI
ZAWIESZENIA NADWOZIA /
POZIOM PODWYŻSZONY /
POZIOM OBNIŻONY

Ikona na przełączniku zapala się po włączeniu
świateł bocznych.
Klawisz posiada 3 pozycje:

1. Standardowy poziom zawieszenia:

klawisz ustawiony po środku->
pojazd znajduje się na normalnym poziomie
wysokości przeznaczonym do zwykłej jazdy.

2. Jazda z obniżonym nadwoziem:

po naciśnięciu dolnej końcówki przełącznika –>
pojazd obniża się (poziom wysokości nadwozia
mierzonej od ziemi spada)

3. Jazda z podniesionym nadwoziem:

po naciśnięciu górnej końcówki przełącznika –>
pojazd podnosi się (poziom wysokości nadwozia
mierzonej od ziemi wzrasta)
Jeśli prędkość pojazdu przekroczy
5km/h zawieszenie pojazdu
automatycznie zostanie ustawione do
standardowego poziomu nadwozia
bez względu na ustawienie klawisza.
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ELEKTRYCZNIE STEROWANIE
PRZEDNICH ROLET
PRZECIWSŁONECZNYCH

Kiedy światła boczne są włączone, ikona przełącznika
jest podświetlona. Przełączniki są wykorzystywane w
celu kontroli automatycznych rolet
przeciwsłonecznych znajdujących się w górnej części
szyby czołowej.
Przełączniki są powrotne, typu dzwonkowego i
dwupozycyjne: góra i dół.
Rolety przeciwsłoneczne rozwijają się w momencie
przyciskania dolnej końcówki przełącznika
przysłaniając górną część szyby czołowej, a zwijają
się podczas przyciskania górnej końcówki
przełącznika. Puszczenie przycisku w dowolnym
momencie powoduje, że rolety pozostają
nieruchome w danej pozycji.
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WŁĄCZENIE TOALETY
(w wybranych modelach)

PODGRZEWACZ WODY (MODUŁ
KUCHENNY)
(w wybranych modelach)

Kiedy światła boczne są włączone, ikona
przełącznika jest podświetlona. Przełącznik
włącza zasilanie toalety.
Posiada on 2 pozycje:

Kiedy światła boczne są włączone, ikona przełącznika
jest podświetlona. Przełącznik włącza zasilanie
podgrzewacza wody.
Posiada on 2 pozycje:

1. Toaleta działa i można z niej korzystać, kiedy

1. Podgrzewacz wody (moduł kuchenny) ma

dolna końcówka przełącznika jest wciśnięta.

2. Toaleta jest wyłączona i nie powinno się z niej
korzystać, kiedy wciśnięta zostaje górna
końcówka przełącznika.

Patrz dział „WYPOSAŻENIE POJAZDU”, aby uzyskać
dalsze informacje dotyczące toalety.

zasilanie elektryczne, jeśli dolna końcówka
klawisza jest wciśnięta.

2. Wciśnięcie górnej końcówki przełącznika
odcina zasilanie modułu kuchennego.

Patrz dział „WYPOSAŻENIE POJAZDU”, aby uzyskać
dalsze informacje dotyczące podgrzewacza wody.
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LDWS
SYSTEM OSTRZEGANIA
PRZED NIEZAMIERZONYM
OPUSZCZENIEM PASA RUCHU
(w wybranych modelach)

Kierowca może manualnie wyłączyć / włączyć
ostrzeżenia systemu LDWS poprzez użycie klawisza po
środku konsoli przedniej. Funkcja ta jest
wykorzystywana do eliminowania ostrzeżeń np.
Podczas jazdy w strefach przebudowy dróg lub w
innych warunkach drogowych, mogących powodować
powtarzające się alarmy, które mogą rozpraszać lub
zakłócać pracę kierowcy. Wszystkie sygnały
ostrzegawcze należy ignorować w momencie, gdy
system LDWS jest wyłączony poprzez klawisz.
Jeżeli system LDWS został wyłączony klawiszem,
zostanie on automatycznie włączony ponownie po
uruchomieniu pojazdu.
System LDWS włącza się automatycznie
po każdym uruchomieniu pojazdu.
Więcej informacji na str. 72

AEBS
ZAAWANSOWANY
SYSTEM HAMOWANIA
AWARYJNEGO
(w wybranych
modelach)
Kierowca może manualnie wyłączyć / włączyć
ostrzeżenia systemu AEBS poprzez użycie klawisza po
środku konsoli przedniej. Funkcja ta jest
wykorzystywana do eliminowania ostrzeżeń np.
Podczas jazdy w strefach przebudowy dróg lub w
innych warunkach drogowych, mogących powodować
powtarzające się alarmy, które mogą rozpraszać lub
zakłócać pracę kierowcy. Wszystkie sygnały
ostrzegawcze należy ignorować w momencie, gdy
system AEBS jest wyłączony poprzez klawisz.
Jeżeli system AEBS został wyłączony klawiszem,
zostanie on automatycznie włączony ponownie po
uruchomieniu pojazdu.
System AEBS włącza się automatycznie
po każdym uruchomieniu pojazdu.
Więcej informacji na str. 70
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KONTROLKI NA DESCE ROZDZIELCZEJ

LAMPKI OSTRZEGAWCZE
FILTRA DPF

Filtr cząstek stałych (DPF) w układzie wydechowym
pojazdu przechodzi stałe proces regeneracyjny pod
warunkiem spełnienia pewnych warunków. Taka
procedura jest wymagana w celu oczyszczenia filtra
i w normalnych warunkach pracy wykonywana jest
automatycznie. Jednakże niektóre warunki pracy
(np.: regularne jazdy na krótkim dystansie, jazda
pojazdem bez obciążenia lub jazda na niskich
obrotach silnika) uniemożliwiają odpowiednią
regeneracje, co może powodować nagromadzenie
się cząsteczek stałych w filtrze DPF.
Pomarańczowa oraz czerwona kontrolka na desce
rozdzielczej informuje o stanie i regeneracji cyklu
DPF.
Pomarańczowa kontrolka oznacza, że proces
regeneracji filtra jest w trakcie wykonywania. Po
zakończeniu procesu wypalania lampka kontrolna
zgaśnie.
Podczas regeneracji temperatura
układu wydechowego jest
podwyższona. Należy więc, trzymać
pojazd z dala od łatwopalnych
materiałów takich jak paliwo, sucha
trawa...
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Czerwona kontrolka zapala się, kiedy filtr DPF
jest zapełniony i nie może zostać oczyszczony
poprzez automatyczną regeneracje. W takim
przypadku konieczna będzie regeneracja przez
serwis.
Kiedy zapala się czerwona kontrolka
DPF, należy natychmiast skontaktować
się z autoryzowanym serwisem w celu
dokonania procesu regeneracji
serwisowej.

LAMPKA OSTRZEGAWCZA
KIEROWCY
Lampka ostrzega kierowcę o problemie w
układzie kontrolującym poziom NOx.
Lampka zaświeca się, gdy jedna z następujących
sytuacji zostanie wykryta:
• poziom płynu Ad-Blue poniżej rezerwy
• nieprawidłowe zużycie Ad-Blue
• zakłócenia w dozowaniu Ad-Blue
• utrudniona praca zaworu recyrkulacji spalin
(EGR) lub jakakolwiek usterka któregoś z
czujników systemu ostrzegania kierowcy.
Aktywacja ograniczeń

Niedomaganie

Włączenie
znacznego
ograniczenia
(redukcja
momentu do
25%)

Włączenie
znacznego
ograniczenia
(redukcja
prędkości do
20 km/h)

Poziom płynu

natychmiast
po wykryciu
stanu

natychmiast
po wykryciu
stanu

Nieprawidłowe zużycie
płynu

10 godzin po
wykryciu

20 godzin po
wykryciu

Zakłócenia
w
dozowaniu
płynu

10 godzin po
wykryciu

20 godzin po
wykryciu

Zła praca
zaworu EGR

36 godzin po
wykryciu

100
godzin po
wykryciu

Błędy
elektryczne
lub wyjęcie,
albo
odłączenie
któregoś
czujnika z
układu (antysabotaż)

36 godzin po
wykryciu

100
godzin po
wykryciu
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LAMPKA OSTRZEGAWCZA
WYKRYCIA POŻARU

Zapaleniu się czerwonej lampki ostrzegawczej
towarzyszy sygnał alarmowy w przypadku, gdy pożar
wykryty zostanie w komorze silnika lub w przedziale
bagażowym.
Komora ssilnika i przedział bagażowy są stale
kontrolowane przez 3 czujniki (2 w komorze silnika
oraz 1 w przedziale bagażowym) i w przypadku, gdy
któryś z czujników wykryje wzrost temperatury
powyżej 120 +/- 5 °C zostanie włączony sygnał
alarmowy.
W przypadku, gdy kluczyk zapłonowy jest w stacyjce
przekręcony do pozycji „MAR", kontrolka
ostrzegawcza oraz dźwięk alarmowy powinny zostać
włączone i następnie wyłączone w celu kontroli ich
sprawności.

EBS
KONTROLKI OSTRZEGAWCZE
ELEKTRONICZNEGO
SYSTEMU HAMOWANIA
(ŻÓŁTA I CZERWONA)

Czerwona lampka:
informuje, że system EBS jest wyłączony z powodu
poważnego problemu systemowego.
Żółta lampka
iinformuje, że istnieje pewien problem związany z
system EBS, ale system działa.
W przypadku włączenia się
którejkolwiek z kontrolek
ostrzegawczych, należy niezwłocznie
skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.

TOALETA
KONTROLKA
OSTRZEGAWCZA
(w wybranych modelach)

ESC
KONTROLKA OSTRZEGAWCZA
SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ
KONTROLI STABILNOŚCI JAZDY

Pomarańczowa kontrolka ostrzegawcza włącza się w
3 przypadkach:

•

Świeci stale, kiedy system ESC jest wyłączony
przez kierowcę (patrz „Wyłącznik system ESC”).

•

Kiedy system jest aktywny; świeci się stale
podczas działania (ingerencji) systemu.

•

Miga, kiedy istnieje problem związany z
systemem ESC.

OGRZEWANIE SZYBY
CZOŁOWEJ
KONTROLKA OSTRZEGAWCZA

Pomarańczowa kontrolka informuje o włączonym
ogrzewaniu szyby czołowej.

Ta czerwona kontrolka zostaje zapalona w
momencie, gdy zbiornik nieczystości w toalecie jest
pełen i wymagane jest jego opróżnienie.
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PRZEŁĄCZNIK AWARYJNEGO
ZWALNIANIA HAMULCA
POSTOJOWEGO

PRZYCISKI STEROWANIA OKNEM
DACHOWYM/EWAKUACYJNYM
(W WYBRANYCH MODELACH)

W sytuacji awaryjnej związanej z hamulcem
postojowym (np. dźwignia hamulca ręcznego nie
działa) przełącznik ten służy do spustu powietrza i
zwolnienia hamulca postojowego.

Okno dachowe / ewakuacyjne są włączane
elektrycznie przez włączniki na panelu sterującym.

Posiada on 2 pozycje:
1. Powietrze jest spuszczane z hamulca
postojowego, kiedy przełącznik zostaje
obrócony przeciwnie do wskazówek zegara.
2. Hamulec postojowy jest ustawiony w trybie
normalnej pracy po przekręceniu przełącznika
zgodnie ze wskazówkami zegara.

Każde okna ma osobny panel posiadający 3
przyciski:
• Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku „1”
tylna część okna unosi się. Ponowne
naciśnięcie tego przycisku powoduje
zamknięcie tylnej części okna.
• Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku „2”
całe okno unosi się. Ponowne naciśnięcie tego
przycisku powoduje zamknięcie okna.
• Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku „3”
przednia część okna unosi się. Ponowne
naciśnięcie tego przycisku powoduje
zamknięcie przedniej części okna.
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Kiedy zapłon jest wyłączony wszystkie
okna dachowe zostają automatycznie
zamknięte.

ELEMENTY STEROWNICZE KIEROWCY
PRZEŁĄCZNIK REGULACJI
LUSTEREK

Pojazd został wyposażony w 2 zewnętrzne lusterka
wsteczne po obu stronach szyby czołowej.
Zewnętrzne lusterka są podgrzewane, aby
zapobiec osadzaniu się mgły lub lodu.
Dodatkowo pole widzenia w lusterku regulowane
jest zdalnie poprzez przełącznik wewnątrz pojazdu.

Aby złożyć lusterko boczne pchnij lusterko w
kierunku osi szyby czołowej (zgodnie ze strzałką na
obrazku). W celu powrotu do pozycji wyjściowej
należy wypchnąć lusterko (w przeciwnym kierunku
do strzałki).

CZUJNIKI PARKOWANIA

Na tylnym zderzaku pojazdu znajdują się 4 czujniki
przesyłające sygnał na ekran LCD, który znajduje się
po lewej stronie deski rozdzielczej. System ten
informuje kierowcę o obiektach znajdujących się w
pobliżu tyłu pojazdu w momencie cofania /
parkowania.
Znaki graficzne „)))”na wyświetlaczu LCD pokazują
pozycje obiektów względem pojazdu. Migające
znaki pokazują znajdującą się w danej pozycji
przeszkodę.
Regulacja pola widzenia lusterek bocznych:
Ruszając obrotowym przełącznikiem w pożądanym
kierunku należy wybrać lusterko do regulacji.
Następnie ustaw pozycje lusterka poprzez
sterowanie przełącznikiem w przód i w tył oraz na
boki.
Podczas mycia pojazdu zewnętrzne lusterka
boczne należy złożyć

Wartość numeryczna na wyświetlaczu wskazuje
dokładną odległość od najbliższego obiektu z
dokładnością do 1cm. Najbliższy dystans, jaki są w
stanie zmierzyć czujniki to 22cm.
W wybranych modelach wyświetlanie
informacji z czujników parkowania może
być prezentowane na wyświetlaczu LCD
kamery cofania.
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KAMERA COFANIA/MONITOR LCD
Pojazd został wyposażony w kamerę i monitor,
które zapewniają widok zewnętrzny z tyłu pojazdu.
System ten zwiększy komfort i bezpieczeństwo
podczas cofania i parkowania pojazdem.

PANEL OGRZEWANIA/ WENTYLACJI/
KLIMATYZACJI

STEROWANIE KLIMATYZATORA

GRUPA OGRZEWANIA I WENTYLACJI

Obraz z tylnej kamery jest przekazywany na
monitor LCD, który znajduje się na panelu
przednim.
Do sterowania klimatyzatorem oraz nadmuchami
zastosowano cyfrowy panel sterowania wyposażony w
przyciski. Znajduje się on na lewej konsoli kierowcy obok
dźwigni hamulca postojowego.
Do sterowania systemem ogrzewania i
wentylacji w pojeździe zastosowano
cyfrowy panel sterujący wyposażony w
przyciski. Znajduje się on na lewej konsoli
kierowcy obok dźwigni hamulca
postojowego.

Typ kamery i monitora może różnić się w
zależności od specyfikacji pojazdu. W celu
uzyskania dokładnych informacji o
działaniu systemu i sterowaniu monitorem,
należy skorzystać z instrukcji producenta
systemu.
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Szczegółowe informacje o sterowaniu
klimatyzacją znajdują się w rozdziale
„URUCHOMIENIE I OBSŁUGA”.

ELEMENTY STEROWNICZE KIEROWCY
PROGRAMATOR OGRZEWANIA
DODATKOWEGO (WYBRANE MODELE)

Sterowanie ogrzewaniem dodatkowym możliwe
jest poprzez panel kontrolny umieszczony na desce
rozdzielczej po lewej stronie kierownicy.
Ogrzewanie dodatkowe może być sterowane
ręcznie lub automatycznie poprzez wcześniejsze
zaprogramowanie czasu włączenia. Złe ustawienie
zegara może powodować nieprawidłową pracę.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o
sterowaniu ogrzewaniem, należy zapoznać
się z rozdziałem “URUCHOMIENIE I JAZDA”

TACHOGRAF

RADIO-ODTWARZACZ CD/MP3 DVD

Tachograf cyfrowy umieszczony jest w przednim
panelu.
Tachograf jest dobrany i ustawiony
zgodnie z wymogami lokalnie
obowiązującego prawa.
Należy zapoznać się z jego funkcjami oraz
obsługą opisanymi w instrukcji obsługi
producenta tachografu.
Legalizacje i przeglądy tachografu
powinny być wykonywane przez
wykwalifikowany i autoryzowany serwis.

Radioodtwarzacz CD/MP3 DVD został
zainstalowany w konsoli przedniej.
Typ radio-odtwarzacza CD/MP3 DVD może
różnic się w zależności od wersji
wyposażenia autobusu. Należy zapoznać
się z informacjami na temat obsługi
dostarczonymi przez jego producenta.
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MONITOR LCD

PANEL STEROWANIA AUDIO
(WYBRANE MODELE)

Dostępne są 4 manipulatory:
1. Włącznik systemy audio-video
2. Regulacja głośności mikrofonu
3. Regulacja nagłośnienia
Autobus został wyposażony w monitor LCD.
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
producenta sprzętu audio-video.
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4. Selektor wyboru Radio / CD / MP3 / DVD

ZAPALNICZKA

Zapalniczka umieszczona w gnieździe lekko wystaje i
załącza się ją poprzez wciśnięcie. Kiedy zapalniczka
uzyska odpowiednią temperaturę zostanie
wysunięta automatycznie. Aby jej użyć należy wyjąć
ją z gniazda grzewczego. Aby ułatwić użycie
zapalniczki w ciemności, pierścień wokół gniazda
jest podświetlony zawsze, gdy włączone światła
boczne autobusu.

ELEMENTY STEROWNICZE KIEROWCY
GNIAZDO ZASILAJĄCE 12 V

ZESPÓŁ REGULACJI KIEROWNICY

DŹWIGNIA ZWALNIAJĄCA KLAPY
PRZEDNIEJ

To gniazdo jest używane jako źródło zasilania
prądu stałego 12 V, 8A.
Jest zabezpieczone osłonką przed kurzem i pyłem.
W celu użycia, otwórz osłonę gniazda i włóż
wtyczkę urządzenia (pasującą do zapalniczki),
które ma być używane.

Położenie kierownicy można ustawić w jak
najwygodniejszej dla siebie pozycji.
1. Obróć uchwyt znajdujący się po lewej stronie
kolumny kierowniczej i przeciwnie do
wskazówek zegara i zwolnij blokadę.
2. Ustaw kierownice w pożądanej pozycji poprzez
poruszanie nią w przód i w tył oraz w dół i w
górę.

Dźwignia zwalniająca klapy przedniej znajduje się w
lewej dolnej części deski rozdzielczej.
Aby otworzyć klapę należy:
1. Odciągnąć dźwignię zwalniająca wewnątrz pojazdu.
2. Wysiąść z pojazdu i otworzyć klapę ręcznie.

3. Podtrzymując kierownicę w pożądanej pozycji
należy przekręcić uchwyt blokady zgodnie ze
wskazówkami zegara, aby uruchomić blokadę.
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FOTEL KIEROWCY
Dla bezpieczeństwa nie należy zmieniać
ustawień fotela kierowcy podczas jazdy.
Jeżeli przycisk szybkiego obniżania jest
stale w pozycji otwartej może dojść do
zakleszczenia się tłoka w bloku zaworu, a
poduszka może zostać uszkodzona lub
rozerwana.

Pojazd został wyposażony w pneumatycznie
zawieszony i podgrzewany fotel kierowcy z
następującym sterowaniem:
1. Regulacja wysokości o 100 mm: Podciągnąć
lub popchnąć przycisk, aby dostosować
wysokości fotela; dostępne jest 8 blokujących
się pozycji.
Należy zwolnić przycisk po
każdorazowym zablokowaniu się
pozycji fotela.
2. Regulacja pochylenia oparcia: Należy
podciągnąć blokadę i ustawić pochylenie
oparcia fotela zgodnie z potrzebą uzyskania
odpowiedniego komfortu podróży, jak i
odpowiedni kontakt rąk z kierownicą. Po
ustawieniu odpowiedniej pozycji fotela
zwalniamy podciągniętą blokadę, przez co fotel
pozostaje w ustalonej pozycji.
3. Podłokietnik: Regulowany podłokietnik
znajduje się po lewej stronie siedzenia
4. Regulacja pochylenia podłokietnika: Należy
obrócić pokrętło znajdujące się w dolnej części
podłokietnika tak, aby dostosować jego
pochylenie do indywidualnych potrzeb.
5. Regulacja pochylenia siedziska: Należy ruszać
dźwignią regulatora w przód i w tył w celu
ustawienia pochylenia fotela w zakresie -6 ° do
10°.
6. Regulacja głębokości siedziska: Należy
podciągnąć dźwignię regulatora, a następnie
przesuwać fotel do przodu i do tyłu, aby
dostosować głębokość siedziska do naszych
wymagań. Głębokość może być ustawiona w 6
rożnych pozycjach w zakresie 60 mm.
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7. Regulacja fotela w przód / tył: Należy
pociągnąć dźwignię blokady i przesunąć fotel
w przód lub w tył, aby wybrać odpowiednią
odległość fotela. Pozycję fotela można
ustawiać co 10 mm w zakresie 200 mm.
8. Szybkie opuszczanie fotela (w niektórych
modelach): Należy wcisnąć przycisk obniżania,
aby ustawić fotel w najniższej pozycji. Kiedy
przycisk regulacji zostanie wciśnięty ponownie,
fotel wróci do wcześniej ustalonej wysokości.
Opcja ta ułatwia zajmowanie i opuszczanie
miejsca za kierownicą.
9. Regulacja amortyzacji:
Sprężystość zawieszenia fotela można ustawić 3
stopniowo:
• zawieszenie miękkie
• zawieszenie pośrednie
• zawieszenie twarde

ELEMENTY STEROWNICZE KIEROWCY
FOTEL PILOTA

PEDAŁY

W celu rozłożenia fotela pilota do pozycji siedzącej
należy wcisnąć dźwigienkę znajdującą się po lewej
stronie fotela i rozłożyć siedzisko.

Pedał sprzęgła bezpośrednio steruje hydrauliką
głównego cylindra w systemie sprzęgła.
Pedał hamulca steruje nożnym zaworem
(rozdzielaczem powietrza) zamocowanym na
przednim panelu.
Pedał gazu steruje wtryskiem paliwa (czas i dawka)
poprzez czujnik położenia oraz sterownik ECU. Po
jego wciśnięciu wzrastają obroty silnika.
Nie należy zmieniać ustawień czujnika
pozycji pedału gazu. W innym przypadku
osiągi silnika mogą spaść.
W celu obniżenia możliwości wystąpienia
wczesnych błędów, należy sprawdzić i
wyregulować luz oraz skok pedału gazu raz w
miesiącu.
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WYPOSAŻENIE POJAZDU
BARIERKA OCHRONNA PASAŻERÓW

FOTELE PASAŻERSKIE

Autobus może posiadać również składane stoliki
umieszczone na tylnej części oparć foteli
pasażerskich oraz na barierkach ochronnych. Jeżeli
stoliki nie są używane, zaleca się, aby pozostały
zamknięte ze względów bezpieczeństwa.
Poniżej stolików mogą znajdować się siatki prasę
lub dokumenty. Pasażerowie mogą w nich umieścić
gazety, czasopisma, itp...

Barierki ochronne zostały zamontowane przed
czterema siedzeniami pierwszego rzędu oraz przed
dwoma ostatnimi siedzeniami, znajdującymi się po
stronie drzwi.
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Fotele wyposażone są w bezstopniową regulację
odchylania oparć foteli dla lepszego komfortu. W
fotelach od strony przejścia należy nacisnąć i
przytrzymać górny przycisk w panelu obok siedziska
odchylając jednocześnie oparcie. Oparcia foteli przy
oknach reguluje się pociągając dźwigienkę
znajdującą się w z tyłu siedziska od strony okna
odchylając jednocześnie oparcie. Zwolnić przycisk
lub dźwigienkę po ustawieniu pożądanej pozycji
oparcia. Oparcie pozostanie w zadanej pozycji.
Możliwy jest także rozsuw boczny foteli od strony
przejścia. W tym celu należy podciągnąć dolny
przycisk w panelu obok siedziska i jednocześnie
przesunąć siedzenie w bok.
Kosze na śmieci znajdują się w pobliżu podstaw
foteli pasażerskich.
Oparcia foteli z tyłu i barierki ochronne wyposażone
zostały w uchwyty.

Wszystkie fotele wyposażone są w pasy
bezpieczeństwa. Upewnij się, że wszyscy
pasażerowie, włączając kobiety w ciąży
mają właściwie zapięte pasy
bezpieczeństwa.

WYPOSAŻENIE POJAZDU
PASY BEZPIECZEŃSTWA

NAWIEWY

Wszystkie fotele w autobusie wyposażone są w
pasy bezpieczeństwa dla ochrony pasażerów.

Dla własnego bezpieczeństwa należy zapinać
pasy, nawet na najkrótszych dystansach. Nie
dozwolone są jakiekolwiek modyfikacje
wiązane z pasami bezpieczeństwa.

Zawsze należy upewnić się, iż pas bezpieczeństwa
jest przechowywany właściwie. Pas nie powinien
być poskręcany ani zapięty pomiędzy osobami.
W celu zapięcia pasa najpierw przeciągnij pas nad
ciałem, a następnie zapnij go w zamku (gniazdo
mocujące). Przy wysiadaniu, naciśnij czerwony
przycisk znajdujący się na zamku, aby zwolnić pas.

Tylne nagrzewnice sterowane są wyłącznie,
gdy panel sterowania klimatyzacją działa w
trybie automatycznym. Więcej informacji
znajduje się w rozdziale „URUCHAMIANIE I
OBSŁUGA”

Wentylacja przednia w kabinie kierowcy:
Dmuchawa znajduje się pod deską rozdzielczą po
środku. Wdmuchuje powietrze w kierunku
podłogi, na kierowcę i pilota oraz na szybę
czołową.
Dodatkowo dla kierowcy i pilota dostępne są
górne nawiewy powietrza z kanałów
wentylacyjnych pasażerskich. Dysze tych
nawiewów są regulowane oraz można je
całkowicie zamknąć.
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WYPOSAŻENIE POJAZDU
SUFITOWE SCHOWKI BAGAŻOWE
(W WYBRANYCH MODELACH)

Również oświetlenie, wentylacja i panele audio dla
pasażerów zamocowane są w półkach bagażowych
nad głowami podróżnych:

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

Półki bagażowe znajdują się nad siedzeniami.
Umożliwiają pasażerom przechowanie rzeczy
osobistych.
Wewnętrzne oświetlenie jest zapewnione
poprzez lampy LED zainstalowane wzdłuż półek
bagażowych.
1. Lewa lampa LED do czytania jest włączana /
wyłączana przez przyciśnięcie

Dla kierowcy oraz nad konsolą środkową znajduje
się niezależne oświetlenie.

2. Prawa lampa LED do czytania jest włączana /
wyłączana przez przyciśnięcie

Autobus posiada sufitowe oświetlenie nocne.
Podczas jazdy nocą, kiedy pasażerowie oglądają
film lub śpią, dla większego komfortu podróżnych
można je wyłączyć.

3. Przywołanie obsługi (w wybranych modelach)
4. Przycisk włączania / wyłączania głośników
5. Lewy nawiew powietrza
6. Prawy nawiew powietrza
7. Głośnik
8. Gniazdo słuchawkowe
(w niektórych modelach)
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Indywidualne lampki do czytania oraz oświetlenie
w przejściu oraz nad drzwiami zasilane są, gdy
światła boczne pozostają wyłączone.
Wewnętrzne oświetlenie sterowane jest poprzez
odpowiednie przyciski znajdujące się na desce
rozdzielczej (patrz rozdział „ELEMENTY
STEROWNICZE KIEROWCY”).

WYPOSAŻENIE POJAZDU
OKNO DACHOWE

LODÓWKA

Okno dachowe umożliwia wymianę powietrza
wewnątrz poprzez dopływ świeżego powietrza do
pojazdu. Należy wypchnąć odpowiednią część okna,
aby uzyskać nawiew bądź wywiew powietrza. W
celu zamknięcia przyciągnąć uchyloną część okna.

Lodówka znajduje się po prawej stronie przed
drzwiami przednimi, wewnątrz obudowy.

Okno dachowe może służyć również, jako wyjście
ewakuacyjne. W osłonie przeciwsłonecznej okna
(wyposażenie opcjonalne) znajduje się młotek do
awaryjnego zbicia szyby.

Kiedy pojazd nie przemieszcza się; lodówka
wyłączana jest automatycznie, jeżeli poziom
naładowania akumulatora spadnie poniżej
dopuszczalnego poziomu. Zabezpiecza to
akumulator przed rozładowaniem.

PODGRZEWACZ WODY (JEDNOSTKA
KUCHENNA)

Służy do przechowywania jedzenia oraz napojów
wymagających schłodzenia.

Podgrzewacz wody znajduje się w szafce obok
przednich drzwi, po prawej stronie fotela pilota.
W celu prawidłowej obsługi podgrzewacza
należy postępować zgodnie z instrukcją
umieszczoną wewnątrz.
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OGRZEWANIE DODATKOWE
Ogrzewanie dodatkowe służy do wstępnego
nagrzania płynu chłodniczego dla łatwiejszego
rozruchu silnika w niskich temperaturach oraz
żeby zapewnić skuteczniejsze ogrzewanie wnętrza
pojazdu w zimie.
Więcej informacji dotyczących działania
dodatkowej nagrzewnicy znajduje się w
dziale „URUCHOMIENIE I OBSŁUGA”.

KLIMATYZATOR

TOALETA (W WYBRANYCH MODELACH)

Klimatyzator zapewnia dodatkowe chłodzenie
wnętrza pojazdu przy wysokich temperaturach
otoczenia oraz osusza wnętrze.

W niektórych pojazdach toaleta znajduje się na
przeciwko tylnego wejścia.

Ważne jest zamknięcie wszystkich okien oraz
wentylatorów nawiewowo-wyciągowych (w
niektórych modelach) podczas działania
klimatyzacji.
Klimatyzator usuwa wilgoć z powietrza oraz parę
wodną skraplającą się na szybach. Czasami
nagromadzona w pojeździe wilgoć podczas
wilgotnych zimowych może skraplać się po
wewnętrznej stronie szyb szczególnie przy progu
temperatury środowiska +4°C.
W takim przypadku można użyć nagrzewnicy oraz
klimatyzatora jednocześnie. Klimatyzacja pozwoli
usunąć zgromadzoną wilgoć w pojeździe. Po jej
zniknięciu klimatyzator można wyłączyć.
Klimatyzator pobiera energię z silnika, co skutkuje
zwiększeniem zużycia paliwa.
W celu uzyskania dalszych informacji
związanych z klimatyzatorem patrz
rozdział „URUCHOMIENIE I OBSŁUGA”.
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Toaletę włącza się poprzez włącznik znajdujący się
na desce rozdzielczej.
Kiedy toaleta jest włączona, jedna z lamp
oświetleniowych w kabinie toalety zapala się i
świeci do czasu wyłączenia toalety.
Każdorazowo, kiedy toaleta jest zajęta przez
pasażera lampka sygnalizacyjna w górnej części
kabiny toalety zostanie włączona.
ZAMKI
Zatrzask drzwiowy

Zatrzask znajdujący się na
drzwiach kabiny może
zostać zwolniony poprzez
obrócenie pokrętła zgodnie
ze strzałką. Zatrzask można
zaryglować / odryglować za
pomocą klucza.

Zamek wewnętrzny
Drzwi mogą zostać zaryglowane
od wewnątrz poprzez obrót
pokrętła zgodnie z kierunkiem
strzałki. Otwieranie poprzez
obrót pokrętła w przeciwnym
do strzałki kierunku. Jeżeli
drzwi zaryglowano od
wewnątrz, można je otworzyć
z zewnątrz jedynie za pomocą
klucza.

WYPOSAŻENIE POJAZDU
W przypadku zagrożenia zatrzask można
otworzyć z zewnątrz za pomocą klucza nawet
jeśli wewnętrzny zamek jest zaryglowany.

Oświetlenie

Wentylator

W kabinie znajdują się dwie
lampy sufitowe. Jedna z nich
włącza się w momencie
włączenia toalety klawiszem na
desce rozdzielczej i świeci do jej
ponownego wyłączenia. Druga
lampa zostaje włączona, kiedy
drzwi kabiny toalety zostają
zamknięte od środka i gaśnie,
kiedy blokada drzwi zostaje
zwolniona.
Kabina toalety posiada
wentylator znajdujący się na
dachu. Włącza się on za każdym
razem, kiedy wewnętrzny lub
zewnętrzny zamek jest
zaryglowany i wyłącza się w
momencie otworzenia zamka.

Przycisk włączenie kranu
W przypadku wciśnięcia
przycisku, woda wypływa z
kranu przez pewien czas. Kiedy
woda przestanie płynąć, a jest
nadal potrzebna, przycisk
można wcisnąć ponownie.

Przycisk spustu
ścieków

Stycznik

Czujnik dymu
(opcjonalny)

Ubikacja

W przypadku wciśnięcia
przycisku ubikacja jest
spłukiwana czystą wodą, a
nieczystości gromadzone są
w osobnym zbiorniku. Jeżeli
jest to niezbędne przycisk
można użyć ponownie w
celu ponownego spłukania.
Stycznik pomiędzy drzwiami
a ramą steruje sygnalizacją
zajętości kabiny.

Włącza alarm w momencie,
kiedy zostanie wykryty dym
wewnątrz kabiny.

Uchwyt szczotki

Szczotka używana do czyszczenia
ubikacji trzymana jest w
uchwycie pod umywalką. Do
szczotki można się dostać
poprzez popchnięcie osłony i
odstawienie jej.

Umywalka i kran Umywalka i kran służą do
mycia rąk. Pozycję kranu można
regulować. Wodę włącza się
poprzez naciśnięcie przycisku
„Włączenie kranu".
Czysta woda jest
dostarczana do kranu ze
zbiornika czystej wody przy
pomocy pompy elektrycznej.
Umywalka połączona jest do
zbiornika nieczystości. Woda
ściekowa z umywalki spływa
bezpośrednio do tego
zbiornika.

Ubikację otwiera się poprzez
odchylenie deski znajdującej się
na niej. Po użyciu ubikacji należy
ją spłukać wciskając „Przycisk
spustu ścieków”. Ubikacja jest
połączona ze zbiornikiem
nieczystości poprzez rurę oraz
klapę spustową.
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WYPOSAŻENIE POJAZDU
Wieszak na
ręczniki

Śmietnik
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Ręczniki papierowe mogą
być umieszczone wewnątrz
pojemnika.

Wykorzystywany do
wyrzucania ręczników
Papierowych lub innych
odpadków, które można i
należy wyrzucać do
śmietnika.
Otwór wrzutowy do
śmietnika znajduje się w
górnej części osłony pod
umywalką.
Śmietnik można wyciągnąć
podczas sprzątania.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA CZYSTEJ WODY

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NIECZYSTOŚCI

1. Należy otworzyć lewą tylną klapę pojazdu.

Kiedy zbiornik nieczystości jest pełen zaświeci się
lampka ostrzegawcza na desce rozdzielczej „ŚCIEKI SANITARNNE”, a klapa w ubikacji zostanie
odłączona, aby zapobiec przelaniu zbiornika.

2. Podłączyć złączkę napełniania zbiornika
czystej wody do kranu zasilającego poprzez
użycie odpowiedniego węża. Złącze znajduje
się za zespołem tłumików na dole

W takim przypadku należy:

1. Wyłączyć toaletę poprzez użycie klawisza na
desce rozdzielczej.
2. Podjechać pojazdem w miejsce z odpowiednim
drenażem (stacje paliwowe, obiekty rekreacyjne…)
3. Zaparkować pojazd ustawiając zbiornik
nieczystości bezpośrednio nad drenażem.
4. Otworzyć boczną klapę za tylnym lewym
kołem.
3. Uzupełnić zbiornik świeżą wodą do
momentu, aż wypłynie ona przewodem
przelewowym.

WYPOSAŻENIE POJAZDU
5. Otworzyć zawór spustowy i poczekać do
momentu, aż nieczystości spłyną.
6. Po opróżnieniu zbiornika zamknąć zawór
spustowy.
Należy oczyścić zbiornik wody ściekowej po
trzecim opróżnianiu. W innym przypadku
zbiornik oraz powiązane systemy mogą ulec
uszkodzeniu.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NIECZYSTOŚCI
1. otworzyć klapę pojazdu (przedział wody
ściekowej) przy toalecie.

KOŁO ZAPASOWE

2. Za pomocą przyłącza do czyszczenia należy
uzupełnić zbiornik nalewając około 20 litrów
czystej wody.
Koło zapasowe znajduje się wewnątrz przedziału za
przednim zderzakiem. Aby dostać się do koła należy
pociągnąć klamkę klapy przedniej (patrz rozdział
„ELEMENTY STEROWNICZE KIEROWCY”), wtedy
dolna klapa otworzy się samoczynnie. Górną klapę
należy otworzyć ręcznie. Koło zabezpieczone jest
pasem, przed niepożądanym przemieszczaniem,
który należy odpiąć i następnie wyciągnąć koło na
zewnątrz pojazdu. Dla ułatwienia wysunięcia koła
zapasowego, umieszczono specjalne rolki
transportowe.
3. Zbiornik opróżnia się poprzez wciśnięcie
przycisku spustowego.
4. Jeżeli jest to wymagane, procedurę można
powtórzyć kilka razy.
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ZAWÓR POMPOWANIA OPON

ZBIORNIK PALIWA I ZBIORNIK ADBLUE

ZBIORNIK ADBLUE

ZBIORNIK PALIWA

Aby uzupełnić ciśnienie w oponach można użyć
węża pompującego.
1. Należy bezpiecznie zaparkować pojazd.
2. Zaciągnąć hamulec ręczny.
3. Proszę wrzucić bieg jałowy (luz) i odpalić silnik.
4. Należy wziąć wąż pompujący.
5. Proszę umieścić jedną końcówkę węża na
wentylu opony, która ma być napompowana a
drugą na otworze wylotowym powietrza
znajdującym się za przednim zderzakiem.
6. Proszę wcisnąć pedał gazu i dokończ czynność
pompowania.
7. Proszę sprawdzić ciśnienie opon i porównać z
wartościami podanymi w rozdziale
„Informacje techniczne”.

Zbiornik paliwa został osadzony pod pojazdem.
Korek wlewu paliwa znajduje się ponad prawym
przednim kołem.
Zamek korka wlewu paliwa można zamknąć /
otworzyć za pomocą kluczyka zapłonowego.
Wewnątrz pojazdu na podłodze znajdują się osłony
zbiornika paliwa. Zbiornik, połączenia elektryczne
oraz rurowe mogą być konserwowane poprzez te
osłony.
Dla jak najlepszej sprawności i długiego
życia silnika należy stosować paliwo
EURODIESEL.

Ab-Blue to roztwór mocznika w
zdemineralizowanej wodzie (32,5%)
wykorzystywany jako płyn roboczy polepszający
emisję spalania w przypadku silników diesla.
Ad-Blue nie stanowi dodatku do paliwa.
Posiada osobny zbiornik i jest wtryskiwany do
gazów wydechowych. Z tego powodu nigdy
nie należy go mieszać z paliwem lub wlewać
do zbiornika paliwa.

Zbiornik Ad-Blue znajduje się w tylnym prawym
przedziale.
Korek wlewu paliwa znajduje się na zbiorniku.
Dostęp do korka jest możliwy przez klapkę
zamykaną kluczykiem.
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WYPOSAŻENIE POJAZDU
OŚWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE
W zimnym otoczeniu o wysokiej wilgotności

Grupa świateł przednich

Grupa świateł tylnych

wewnętrzne powierzchnie soczewek
przednich i tylnych lamp i reflektorów mogą
zostać przejściowo zamglone. Różnica
temperatur pomiędzy wewnętrzną i
zewnętrzną stroną soczewki prowadzi do
kondensacji wilgoci i możliwego osadzania
się jej w postaci rosy. W przypadku, gdy taki
reflektor zostanie włączony może zostać
osuszony w najbliższym czasie.
Nagromadzenie mgły nie wpływa na
okresy serwisowe systemu oświetlenia.

6. Kierunkowskaz tylny
7. Światło STOP + pozycyjne
1. Kierunkowskaz

8. Odblask + światło przeciwmgielne

2. Lampa pozycyjna (postojowa)

9. Lampa obrysowa tylna

3. Bi- halogen przedniego reflektora - światła
mijania / światła drogowe

10. Światło cofania

4. Przednie światło przeciwmgielne
5. Światła do jazdy dziennej
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WYPOSAŻENIE POJAZDU
Kierunkowskazy boczne

Tylne górne światła pozycyjne+
kierunkowskazy + światła stop.
Po środku kamera cofania (opcja).

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej

OCZYSZCZANIE SPALIN
Pojazd został wyposażony w silnik z możliwością
spełniania wymogów emisji spalania EURO 6.
Silnik wyposażony jest w układ wtryskowy typu
Common Rail, chłodzony układ recyrkulacji spalin
(EGR), chłodzony filtr cząstek stałych (CRT)
działający w połączeniu z systemem SCR. Jest to
techniczne i ekonomiczne rozwiązanie
zapewniające poziom emisji Euro 6.
Cały układ wydechowy jest oczyszczany
dwuetapowo w tłumiku:
Etap 1: CRT

Po prawej i lewej stronie pojazdu znajdują się
kierunkowskazy boczne, które są umieszczone z
przodu, powyżej linii wysokości przednich kół.

Boczne lampki obrysowe + odblaski

Działają w połączeniu z przednimi i tylnymi
kierunkowskazami.
Inne lampki
Przednie górne światła pozycyjne

Na pojeździe znajduje się 8 obrysówek i odblasków
(po 4 z każdej strony).
Światła pozycyjne, podświetlenie tablicy
rejestracyjne, boczne oznaczniki włączają
się w połączeniu z bocznymi lampami.
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CRT
Katalizator DOC

WYPOSAŻENIE POJAZDU
Etap 2: SCR
Katalizator blokujący
amoniak
Moduł
katalizatora
SCR

Skrót CRT oznacza Ciągłą Regenerację Filtra; jest
to system filtracji, który jest stale regenerowany.
CRT jest wykorzystywany do oczyszczania spalin i
składa się z katalizatora utleniającego, który jest
wbudowany w tłumik i chemicznie rozkłada
pojedyncze zanieczyszczenia.
Jego dolną część stanowi filtr cząstek, który
filtruje sadzę i następnie redukuje zawartość
tlenów azotu.
•

Wtrysk i
przemiana Ad-Blue

System EGR + CRT
EGR (Układ Recyrkulacji Spalin) zapewnia
odpowiednio wysoką temperaturę spalin, aby
system filtra cząstek stałych (CRT) mógł działać
wkrótce po uruchomieniu silnika, nawet przy
jeździe na krótkich dystansach.
W EGR, będącym zewnętrznie chłodzonym i stale
regulowanym systemem recyrkulacji spalin, mała
ilość spalin jest skierowana z głównego przewodu i
przepływa przez specjalny wymiennik ciepła, przez
który przepływa również płyn chłodzący.
W kolektorze schłodzone spaliny mieszane są ze
świeżym powietrzem poprzez zawór ciśnienia
szczytowego, wykorzystujący pulsację spalin.
Recyrkulowane spaliny hamują reakcję chemiczną
na skutek czego podczas spalania powstają tlenki
azotu (NOx). Mniej tlenków azotu powstaje w
komorze spalania.

Filtr cząsteczek wykorzystywany w tym celu
przez MAN jest wydajnym filtrem ze
spiekanego metalu, który jest bardziej odporny
na działanie wysokiej temperatury spalin niż
standardowy filtr ceramiczny i może być łatwiej
oczyszczany przez użytkownika.

System SCR i Ad-Blue
Selektywna Redukcja Katalityczna (SCR) to
proces chemiczny, w którym tlenki azotu w
spalinach są selektywnie redukowane poprzez
cofnięcie się tlenu i użycie czynnika
redukującego (płynu Ad-Blue).
Proces SCR umożliwia wysterowanie silnika w celu
niskocząsteczkowego (gorącego) spalania.

Płyn jest dozowany do gorących spalin poprzez
pompę dozującą znajdującą się przy zbiorniku
płynu Ad-Blue.
Dzięki temu tlenki azotu pozostałe po procesie
CRT są następnie przetwarzane w azot i wodę.
Temperatura spalin jest mierzona poprzez
czujniki. System wtryskuje płyn Ad-Blue za
pomocą pompy dozującej w momencie,
gdy temperatura spalin osiągnie
odpowiednią wartość.

Każdy nadmierny współczynnik emisji, większy od
oficjalnych wartości spowoduje obniżenie
parametrów znamionowych silnika. Istnieją dwa
główne powody dla nadmiernego współczynnika
spalania:
• Pusty zbiornik Ad-Blue
• Niektóre błędy z systemem SCR i CRT, które
wpływają na limity emisyjne tlenków azotu.
Za każdym razem, kiedy poziom Ad-Blue jest
niski należy uzupełnić płyn Ad-Blue, który jest
produkowany zgodnie z normą AUS 32 TS ISO
22441 lub DIN700700.

Tlenki azotu, które powstają podczas tego procesu
są usuwane przy pomocy „cyklu przemian” i
katalizatory znajdujące się w tłumiku.
Ad-Blue jest roztworem mocznika w
zdemineralizowanej wodzie wykorzystywanym,
jako czynnik redukujący.
Ad-Blue nie stanowi dodatku do paliwa.
Posiada osobny zbiornik i jest wtryskiwany do
gazów wydechowych. Z tego powodu nigdy
nie należy mieszać go i dodawać do paliwa.
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WYPOSAŻENIE POJAZDU
ELEKTRONICZNY UKŁAD HAMOWANIA (EBS)
Pojazd został wyposażony w elektroniczny system
hamowania (EBS).
EBS wykorzystuje elektronikę do kontrolowania
systemu hamowania pojazdu. System elektroniczny
zastępuje sygnał powietrzny wysyłany przez pedał w
celu uruchomienia hamulców, skracając dystans drogi
hamowania oraz osiągi systemu hamowania.
EBS integruje system zapobiegający blokowaniu się kół
(ABS), automatyczną kontrolę trakcji (ACT lub ASR)
oraz inne kluczowe systemy kontrolne w celu
zapewnienia optymalnego hamowania.
EBS poprawia bezpieczeństwo jazdy pojazdem:

•

Czas hamowania zostaje skrócony poprzez
szybszą reakcję oraz szybsze nagromadzenie się
ciśnienia w hamulcach przedniej i tylnej osi.

•

Poprawiona funkcja ABS polepsza stabilność
pojazdu podczas włączenia się hamulców.

•

Elementy układu hamulcowego przedniej i tylnej
osi oraz zużycie okładzin hamulcowych są stale
nadzorowane.

•

Zintegrowana funkcja ASR zapewnia optymalną
stabilność i trakcję podczas przyspieszania.

EBS znacząco obniża koszty serwisowania:

•

Elektroniczny system hamowania posiada wiele
funkcji. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa
podczas hamowania obniżenie kosztów np.
poprzez optymalizacje zużycia okładzin
hamulcowych.

• Ustawianie ciśnienia według obciążeń na przedniej

i tylnej osi powoduje równomierne zużycie
okładzin.

• Całkowite zużycie okładzin jest zminimalizowane
poprzez wyrównanie obciążeń na wszystkich
kołach. Ponadto, serwisowanie i wymiana
okładzin wykonywane są w tym samym czasie.
Obniża to koszty przestoju.

UKŁAD PRZECIWDZIAŁAJĄCY BLOKOWANIU KÓŁ
(ABS)

Hamowanie z użyciem ABS

ABS uniemożliwia zablokowanie hamulców w trakcie
spowalniania przy użyciu hamulca nożnego w
różnych warunkach drogowych.

Kierowca zauważy działanie ABS podczas hamowania
poprzez dźwięk wydobywający się z pracującego
elektrozaworu.

Na śliskich nawierzchniach ABS uniemożliwia
zablokowanie kół podczas hamowania, przez co
można uniknąć poślizgu pojazdu. W związku z tym w
niektórych sytuacjach droga hamowania może się
wydłużyć. Kierowcy muszą zachowywać odpowiedni
odstęp od poprzedzających ich pojazdów.

W razie zagrożenia należy wdepnąć pedał hamulca.
Wszystkie koła zaczną hamować i pojazd zwolni.

ABS nie jest w stanie zapobiec okolicznościom
podczas skręcania z nadmierną prędkością, niemniej
jednak zwiększa on bezpieczeństwo poruszania się
pojazdem.
Funkcje wszystkich komponentów elektronicznych
ABS są sprawdzane w trakcie i przed jazdą przez
elektroniczny system kontroli.
Lampka ostrzegawcza ABS na panelu miga przez 1-2
sekundy, gdy kluczyk zapłonu zostaje przekręcony do
pozycji P, po czym wyłącza się. Jeśli lampka ta
pozostanie zapalona, oznacza to problem z układem
ABS.
Jeśli lampka ostrzegawcza miga w trakcie pracy
pojazdu, wskazuje to na problem z układem ABS.
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Jeśli dojdzie do usterki systemu ABS,
normalny układ hamulcowy nadal będzie
działał. Reakcje na hamowanie mogą być
jednak inne. Koła mają tendencję do
blokowania się, kiedy świeci się lampka
ostrzegawcza. Należy prowadzić pojazd z
większą ostrożnością i jak najszybciej
skontaktować się z autoryzowanym dilerem.

Na śliskiej nawierzchni należy także wcisnąć sprzęgło,
w ten sposób silnik nie wpłynie na działanie ABS-u.
ABS automatycznie wyłączy retarder, jeśli działa on w
chwili aktywacji ABS. ABS i retarder nie działają
jednocześnie.

W przypadku uruchamiania silnika z zewn.
źródła energii; przed uruchomieniem należy
odłączyć moduł sterujący ABS (ECU) wyjmując
z niego wtyczkę (kluczyk zapłonowy musi być
wyłączony w pozycji OFF). Uruchomić silnik i
pozwolić mu popracować przez chwilę, aby
podładować akumulatory. Następnie
wyłączyć silnik ustawiając kluczyk zapłonowy
do pozycji OFF, podłączyć przewód do
modułu ABS (ECU) i spróbować uruchomić
silnik normalnie.

WYPOSAŻENIE POJAZDU
RYZYKO WYPADKU
ABS nie upoważnia do jazdy niezgodnie z
przepisami ruchu drogowego, czy
warunkami panującymi na drodze. System
jest pomocny dla zapewnienia stabilności
kierunkowej podczas prowadzenia
pojazdu. Niemniej, ABS nie jest w stanie
przeciwdziałać w okolicznościach
wykonywania krótkich hamowań
powtarzających się w małych odstępach
czasu (hamowanie pulsacyjne) lub
pokonywania zakrętów z nadmierną
prędkością.

Sprężarka

Teoretyczne
minimalne
ciśnienie
robocze
głównego
układu
hamulcowego

Ciśnienie
odcięcia
8.1
bar

Ciśnienie
zadziałania
7.5
bar

Min. ciśnienie
5,5
bar

SYSTEM KONTROLI TRAKCJI - ASR
Dodatkowo oprócz systemu ABS pojazd został
wyposażony w system regulacji antypoślizgowej ASR,
zapobiegający nadmiernemu „buksowaniu” kół
napędowych.
Głównym zdaniem ASR jest utrzymanie poślizgu kół
napędzanych w odniesieniu do przednich kół
nienapędzanych w zakresie zapewniającym im dobrą
trakcję i stabilność.
W zależności od warunków drogowych ASR odłączy silnik
i/lub sterowanie hamulców, jeśli wykryje poślizg kół. Na
jednolitej nawierzchni drogowej, kontrola polegać będzie
głównie na redukcji mocy silnika, a odpowiednie
sterowanie hamulców jedynie zsynchronizuje koła.
Przy różnych warunkach przyczepności kół, system
przyhamuje nadmiernie obracające się koło, przekazując
tym samym moment obrotowy silnika do koła z lepszą
przyczepnością. Redukcja mocy silnika nie nastąpi, jeśli oba
koła będą obracały się z jednakową prędkością lub gdy
różnica ślizgających się kół nie przekroczy wartości
progowej.

Na hamowni ASR może zostać wyłączony,
aby zapobiec niespodziewanej sile hamującej
lub redukcji momentu obrotowego. Tryb
„ASR off” można aktywować przyciskiem na
panelu sterowania.

RYZYKO WYPADKU
System ASR nie sprawia, iż można prowadzić
pojazd niezgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz niestosownie do warunków
atmosferycznych.
Kiedy kontrola ASR nie działa napędzane koła
mogą się ślizgać, co może powodować brak
stabilnej trakcji.
Jeśli lampka ASR na panelu kontrolek
ostrzegawczych nie zgaśnie, system ASR
może nie działać.

Podczas działania kontroli trakcji ciśnienie zostaje
dostarczone poprzez zawór rozdzielający. Ciśnienie
nadmiernie obracającego się koła kontrolowane będzie
poprzez odpowiadający mu zawór elektromagnetyczny
ABS. Aby zapobiec nadmiernemu ciśnieniu w cylindrze
hamulcowym nieobracającego się koła, zawór
elektromagnetyczny ABS w tym kole odetnie ciśnienie od
hamulca.
Aby uniknąć przegrzania hamulców, ASR nie będzie ich
używał przy prędkościach przekraczających 35 km/h, a
kontrola poślizgu realizowana będzie poprzez redukcję
mocy silnika. Po przekroczeniu prędkości 50 km/h ASR
zostaje wyłączony.
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WYPOSAŻENIE POJAZDU
ELEKTRONICZNA KONTROLA
STABILNOŚCI (ESC)
Elektroniczna kontrola stabilności (ESC) to funkcja
bezpieczeństwa wykrywająca i zapobiegająca (lub
minimalizująca) poślizg. ESC może pomóc uchronić
kierowcę przed utratą kontroli nad pojazdem w
chwili wykonania nagłego manewru skrętu lub
podczas jazdy po śliskiej drodze.
ESC wykorzystuje czujniki (czujniki prędkości kół,
czujnik pozycji kierownicy, czujniki odchylenia...)
dla określenia kierunku jazdy zamierzonego przez
kierowcę i porównuje go z rzeczywistym
kierunkiem poruszania się pojazdu. Jeśli system
wykryje, że poślizg jest nieunikniony lub już się
zaczął - innymi słowy, że pojazd nie zmierza w
kierunku zadanym przez kierowcę - może użyć
hamulców na poszczególnych kołach, by
przywrócić kontrolę nad pojazdem.
Funkcje:
•

Włącza się automatycznie w sytuacji, gdy
stabilność pojazdu wkracza w fazę
krytyczną.

•

Działa zarówno na układ napędowy, jak
i na systemy hamulcowe.

•

Zapewnia ochronę przed wywróceniem się w
przypadku warunków drogowych o dobrej
przyczepności oraz kontrolę zbaczania z kursu
w przypadku warunków drogowych o słabej
przyczepności.

•

Poprawia stabilność kierunkową, zwłaszcza
podczas dynamicznych manewrów.
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ZAAWANSOWANY UKŁAD
HAMOWANIA AWARYJNEGO
(AEBS)
AEBS jest systemem bezpieczeństwa spełniającym
europejskie wymogi dotyczące systemów
hamowania w pojazdach użytkowych. W
przypadku, gdy kierowca nie reaguje na stojące lub
zwalniające pojazdy znajdujące się przed nim,
system ostrzeże kierowcę, aby zwrócił uwagę na
krytyczną sytuację na drodze. Jeżeli kierowca wciąż
nie reaguje system redukuje moc silnika i
uruchamia hamulce z maksymalną siłą, żeby
uniknąć zderzenia lub złagodzić jego skutki.

Strategia działania AEBS

AEBS działa w ramach trójstopniowej strategii
„kaskadowej" w przypadku, gdy dojdzie do
krytycznej sytuacji na drodze, grożącej zderzeniem
z poprzedzającym pojazdem.
System działa trzystopniowo:
faza pierwsza - ostrzegawcza,
faza druga - hamowanie częściowe
faza trzecia - hamowanie pełne

1. Faza ostrzegawcza
Układ hamowania awaryjnego uruchamiany
jest wraz z akustycznym i wizualnym
ostrzeżeniem mającym na celu zwrócenie
uwagi kierowcy na krytyczną sytuację w ruchu
drogowym. Umożliwia on kierowcy zauważenie
i wyprzedzenie lub ominięcie innego pojazdu, a
tym samym rozwiązanie sytuacji na swój
sposób przed tym, jak hamulce zostaną
automatycznie aktywowane.
2. Faza hamowania częściowego
Jeśli kierowca nie jest w stanie przejąć kontroli
w fazie ostrzegawczej lub nieprawidłowo oceni
sytuację w ruchu drogowym, AEBS zwiększy
intensywność interweniowania poprzez
aktywację układu hamulcowego z
ograniczonym i stałym zwalnianiem. Faza
hamowania częściowego jest wstępnym
ostrzeżeniem dla kierowcy, dzięki któremu
zyskuje on więcej czasu na zareagowanie na
sytuacje na drodze zanim AEBS zredukuje
prędkość pojazdu. Faza ta jest bardzo ważna,
ponieważ daje kierowcy jadącemu z tyłu szansę
na zareagowanie przed fazą pełnego
hamowania.
3. Faza pełnego hamowania
Pełne hamowanie do maksymalnego
spowolnienia zostaje włączone, jeśli kierowca
nie przejmie kontroli w trakcie fazy ostrzeżenia
lub częściowego hamowania, a sytuacja w
ruchu nie uległa poprawie. W tej fazie
maksymalne opóźnienie nie jest ciągłe, ale jest
wyliczane w sposób kontrolowany. Zwalnianie
jest dostosowane do sytuacji na drodze dla
uzyskania oczekiwanego spadku prędkości (w
przypadku obiektów stojących) lub aby uniknąć
zderzenia (w przypadku obiektów
przemieszczających się).

WYPOSAŻENIE POJAZDU
OGRANICZENIA
System AEBS jest systemem
wspomagającym kierowcę, jednakże nie
zwalnia kierowcy od odpowiedzialności
bezpiecznej jazdy.
AEBS nie może przekraczać wartości
fizycznych i jest zależny od osiągów
systemów hamowania.
AEBS może nadać ostrzeżenie i
spowodować hamowanie nawet jeśli
sytuacja w ruchu drogowym nie jest
niebezpieczna (np. pojazd z przodu
zjeżdża z drogi, wyprzedza, wchodzi w
zakręt). Należy być przygotowanym do
obejścia systemu w każdej chwili.
AEBS nie zaprojektowano celem
uniknięcia kolizji we wszystkich (np.
złożonych) sytuacjach w ruchu
drogowym.
AEBS może nie zareagować na motocykl,
rower, pieszych czy zwierzęta.
AEBS nie reaguje w przypadku
zbliżających się pojazdów.

OGRANICZENIA
AEBS należy wyłączyć, jeśli pojazd jest
holowany.
AEBS należy wyłączyć, jeśli pojazd jest
holowany na wózku.
AEBS należy wyłączyć, jeśli pojazd jedzie
po drodze nieutwardzonej.
AEBS należy wyłączyć, jeśli pojazd jedzie
po krętej drodze.
AEBS należy wyłączyć podczas panujących
złych warunków pogodowych (śnieg, lód,
ulewa, itp.)
AEBS należy wyłączyć, jeśli pojazd holuje
więcej niż jedną przyczepę.

Niwelowanie zadziałania AEBS
Niwelowanie oznacza, iż działania kierowcy
zapobiegają uruchomieniu systemu AEBS (system
jeszcze nie działa). Koncepcja ta zmniejsza irytację
kierowców, sprawdzając, czy kierowca jest aktywny i
wyłącza tymczasowo interwencje AEBS. Kierowca
zawsze ma możliwość niwelowania ostrzeżeń w
następujący sposób.
• Wciśnięcia pedału gazu do podłogi
(kick-down)
• Użycie pedału hamulca
• Włączenie kierunkowskazu (zostanie
zignorowane po upływie ustalonego czasu)
• AEBS - przełącznik główny.

SYSTEM AEBS NALEŻY WYŁĄCZYĆ W
PRZYPADKU HOLOWANIA POJAZDU LUB W
PODOBNYCH PRZYPADKACH.
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Nie należy naklejać naklejek, etykiet ani
zamalowywać pokrywy radaru, gdyż może to
źle wpływać na pracę radaru.
WAŻNE UWAGI DLA POJAZDÓW
WYPOSAŻONYCH W AEBS & LDWS
Przed jazdą należy upewnić się, czy
pokrywa radaru jest czysta
Kontrolki ostrzegawcze AEBS włączą się,
kiedy pokrywa radaru jest zabrudzona,
zaśnieżona, itp. W takim przypadku
należy najpierw oczyścić pokrywę radaru i
ostrożnie jechać z prędkością 15 km /h
lub wyższą, aż kontrolka zgaśnie.
Należy skontaktować się z serwisem,
jeżeli kontrolka ostrzegawcza nie wyłączy
się przez dłuższy okres czasu.

SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED
OPUSZCZENIEM PASA RUCHU (LDWS)
Funkcja śledzenia pasa
Funkcja śledzenia pasa ruchu używa algorytmów,
które szukają i podążają za widocznymi liniami na
drodze wyznaczającymi pas ruchu. Jeśli pojazd w
sposób niezamierzony zjedzie z pasa ruchu,
przekraczając linię ostrzegawczą, system wyda
ostrzeżenie. Dla systemu wystarczające jest
śledzenie linii oznaczających pas ruchu tylko po
jednej stronie pojazdu, aby włączyć ostrzeżenie w
przypadku jej niekontrolowanego przekroczenia.
Tylko widoczne oznaczenia pasa ruchu brane są
przez system pod uwagę. Kiedy na pasie ruchu
znajduje się kilka oznaczeń po jednej stronie
pojazdu, algorytm będzie śledził oznaczenie, które
jest zlokalizowane najbliżej pojazdu. W celu
ostrzeżenia kierowcy na wypadek niezamierzonego
zjazdu z pasa ruchu, system określa pozycję
pojazdu względem pasa ruchu.
Stany LDWS
Zostały zdefiniowane następujące stany LDWS:
•

•
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System nie jest gotowy (inicjalizacja nie
została zakończona): po włączeniu stacyjki
system wykonuje samoczynne sprawdzenie
układów, aby zweryfikować, czy nie istnieją
błędy, które mogły by wpłynąć na prawidłowe
jego funkcjonowanie.
System jest tymczasowo niedostępny (nie
wszystkie kryteria niezbędne do jego
aktywacji zostały spełnione): status ten
wskazuje na to, iż nie wszystkie warunki zostały
spełnione, aby umożliwić pełne włączenie
LDWS. Stan ten występuje na przykład, gdy:

1. Prędkość pojazdu jest niższa niż
wymagana do włączania LDWS lub poniżej
60 km/h
2. System nie wykrywa widocznych
oznaczeń pasa ruchu.
3. Szerokość pasa jest poniżej określonej wartości
•

System został wyłączony przez kierowcę:
LDWS może zostać wyłączony przez kierowcę
za pomocą przełącznika głównego LDWS
(patrz: przełącznik główny LDWS)

•

System jest gotowy (brak ostrzeżenia):
wszystkie warunki zostały spełnione, aby
ostrzegać kierowcę na wypadek
niezamierzonego zjazdu z pasa ruchu.
(patrz warunki aktywacji)

•

Kierowca niweluje działanie systemu: stan
ten wskazuje na to, że niwelowanie LDWS
jest aktywne. (patrz niwelatory LDWS).

•

System w stanie ostrzegania: kiedy wszystkie
warunki aktywacji zostaną spełnione i żaden
niwelator LDWS nie działa, system
każdorazowo ostrzeże, jeśli pojazd opuści pas
ruchu.

•

Wskazanie błędu: stan ten jest aktywowany,
gdy system wykrywa usterkę.

•

Niedostępny / niezainstalowany: stan ten
jest aktywny przez bardzo krótki czas po tym
jak system zostaje włączony, jeżeli wizjer
kamery musi się rozgrzać / załączyć się.

WYPOSAŻENIE POJAZDU
Warunki aktywacji

LDWS jest gotowy do przesłania ostrzeżenia w przypadku
niezamierzonego opuszczenia pasa ruchu, jeżeli wszystkie
poniższe warunki aktywacyjne zostaną spełnione:

•

Oznaczenie pasa ruchu są wyraźnie widoczne po
stronie zjazdu z pasa ruchu.

•

Osiągnięto minimalną prędkość roboczą.

•

Aktualna szerokość pasa ruchu znajduje się
powyżej minimalnego progu szerokości pasa
ruchu (ustawiono na 2,5 metra), w przypadku,
jeżeli widoczne są oznaczenia po prawej i lewej
stronie pasa.

•

Nie wykryto żadnego błędu.

Niwelatory LDWS

Warunki wymienione poniżej są wykorzystywane przez
LDWS do niwelowania ostrzeżeń zakładając, że dane
opuszczenie pasa ruchu było zamierzone.

1. Minimalna szerokość pasa:

LDWS ignoruje ostrzeżenia, jeżeli oznaczenia
lewego i prawego pasa ruchu są widoczne a
obliczona szerokość pasa jest niewystarczająca.

2. Krzywizna drogi:

jeżeli promień krzywizny po stronie ostrzegania jest
zbyt mały, ostrzeżenie jest ignorowane.

Nie spowoduje to wyłączenia ostrzeżenia po
przeciwnej stronie. Jeżeli któryś z kierunkowskazów
użyty był przez dłuższy czas, to jego działanie w
przypadku zjechania z pasa ruchu nie zniweluje
zadziałania systemu LDWS. Kierunkowskaz po stronie
zmiany pasa ruchu musi być wyłączony przez chwilę
(ustalona stała wartość) zanim przestanie niwelować
ostrzeżenie.

5. Pedał hamulca

Ostrzeżenie zmiany pasa ruchu jest ignorowane w
momencie wciśnięcia pedału hamulca.

6. Skręcenie kierownicy

Kiedy szybkość skrętu kierownicy przekracza
wartość progową (domyślnie 70°/s), ostrzeżenie
jest nieaktywne.

7. Obszar budowlany

Jeżeli obszar zabudowany zostanie wykryty przez
LDWS, ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu będą
ignorowane na powyższym obszarze, aby nie
przeszkadzać kierowcy. Obszar budowlany definiuje
się jako obszar, w którym na drodze widoczne jest
alternatywne czy też tymczasowe oznaczenie drogowe
poza głównymi oznaczeniami drogowymi i dochodzi
do niejednoznaczności w zakresie wyboru
rzeczywistego oznaczenia drogowego. Fakt wykrycia
obszaru zabudowanego może trwać bliżej
nieokreślony czas z powodu różnorodnych oznaczeń
drogowych. Obszar zabudowany może zostać wykryty
po jednej, jak i po obu stronach pojazdu, w zależności,
gdzie panuje większa dwuznaczność.

8. Czas przerwy pomiędzy dwoma kolejnymi

ostrzeżeniami LDW
Kolejne ostrzeżenie nie może zostać wygenerowane
bezpośrednio po zakończeniu uprzedniego
ostrzeżenia.

3. Prędkość boczna / tempo zjazdu zbyt wysokie: jeżeli
prędkość boczna po stronie zjazdu znajduje się
powyżej wartości progowej (jest zbyt wysoka),
ostrzeżenie zostanie zignorowane. Wysoka prędkość
boczna zazwyczaj świadczy o tym, iż kierowca jest
świadomy sytuacji na drodze.

4. Kierunkowskaz:

Włączenie kierunkowskazu po stronie zjazdu z pasa
ruchu automatycznie niweluje działanie LDWS.
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SYSTEM MULTIPLEKSOWY
W konwencjonalnych systemach sterowania pojazdami,
elementy sterowania nie są inteligentne. Wyjścia są
podłączone bezpośrednio do wejść przełączników za
pomocą przewodów. Przekaźniki służą do podniesienia
poziomu prądu, jednakże nadal koniecznym jest
wykorzystywanie przewodów w układzie z punktu do
punktu. Budowa i instalacja zespołu przewodów są
konieczne dla tego pojazdu, który wyposażony jest w
wiele złożonych układów, niemniej jednak jest to
kłopotliwe dla projektantów i posprzedażowych zespołów
wsparcia serwisowego. Instalacja oraz przeprowadzanie
jej diagnostyki jest niezwykle trudne.
Jednakże, multipleksowy system inteligentnych modułów
kontrolnych działa jako sieciowy przekaźnik modułów w
całym pojeździe. Moduły komunikują się między sobą w
sieci i monitorują wzajemnie swój status.

Wszystkie informacje wejściowe i wyjściowe są
połączone z sieciowym obszarem sterowania CAN BUS
(Controlled Area Network), który pozwala danym
wejściowym z jednego modułu sterować danymi
wyjściowymi z kolejnego modułu, i na odwrót.

Maks. obciążenie dla VMM to 2.5 A. Z tej
przyczyny wszelkie modyfikacje lub instalacje
dodatkowego osprzętu w systemach
kontrolowanych przez VMM bez uprzedniej
zgody Otokar są zabronione. W przeciwnym
razie może dojść do awarii systemu Multiplex
/ VMM. W przypadku nieautoryzowanych
modyfikacji, Otokar nie będzie ponosił
odpowiedzialności, a gwarancja zostanie
uznana za nieważną.

System multiplex upraszcza złożoność poprzez przesył
wielu informacji pojedynczym kanałem. Oznacza to, iż
znacznie redukuje dużą liczbę złączy oraz przewodów przy
zachowaniu wszystkich dostępnych informacji.
System multiplex minimalizuje ilość problemów
związanych z naprawami systemu elektrycznego, jego
konserwacji oraz czasu obsługi.
Dlatego też, w pojeździe zostały zastosowane moduły
VMM (Vehicle Multiplex Module).

Ilość modułów VMM zależy od założeń
projektowych i wymagań systemowych.
VMM to moduł sterujący ogólnego użytku typu multiplex
wejście/wyjście, stworzony celem umożliwienia cyfrowym
i analogowym danym wejściowym kontrolowania wyjść
przełącznika stanu stałego zgodnie z tabelą logiczną lub
tabelą konfiguracji pojazdu.
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SYSTEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI
POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO (W
WYBRANYCH MODELACH)
Niektóre pojazdy zostały wyposażone w dodatkowy układ
uzupełniania oleju.
System nadzoruje poziom oleju w misce olejowej silnika i
automatycznie dozuje olej, jeżeli jest to wymagane. Jest to
wykonywane w sposób niezauważalny. Kierowca niczego
nie zauważa (chyba że system wygeneruje alarm). Zawsze
jest możliwe uruchomienie silnika i niezwłoczne ruszenie.
Układ obejmuje dodatkowy zbiornik oleju, ze
zintegrowaną pompą (elektryczna pompa przekładniowa),
który jest zamontowany wewnątrz górnego przedziału
(obok zbiornika Ad-Blue) w tylnej prawej części pojazdu.
Cyfrowy sterownik został zintegrowany z urządzeniem
pompującym. Urządzenie pompujące składa się z komory
pomiarowej oleju, która jest używana do dokonywania
dokładnych pomiarów ilości oleju dodawanego do silnika.

Jeżeli poziom oleju w misce olejowej jest zbyt niski,
system wpompuje odpowiednią ilość oleju ze zbiornika
wyrównawczego do silnika poprzez komorę mierniczą.
Ilość oleju dolewanego do silnika jest określona przez
urządzenie kontrolne, wyrażona ilością cykli
pompowania. Podczas jednego cyklu pompowania cała
zawartość komory mierniczej (0,5 litra) zostanie dodana
do oleju w silniku. Ilość oleju dodawana podczas jednego
cyklu pompowania jest zawsze taka sama.
Aby zapewnić poprawne działanie konieczne
jest stosowanie zalecanego oleju i jego
regularna kontrola (patrz rozdział „okresowa
konserwacja zapobiegawcza”). Oprócz
okresowego sprawdzenia poziomu oleju
system automatycznej kontroli poziomu oleju
jest całkowicie bezobsługowy.
Kontrolka ostrzegawcza na desce rozdzielczej
informuje kierowcę o działaniu systemu.

Poziom oleju w silniku jest mierzony poprzez czujnik
zamocowany w misce olejowej.
Kontrolka ostrzegawcza na desce rozdzielczej pozwala
kierowcy sprawdzać, czy system działa właściwie i czy nie
pojawił się problem. Moduł kontrolny prowadzi
elektroniczny dziennik błędów oraz innych wydarzeń
dotyczących systemu.
W momencie włączenia zapłonu, oprzyrządowanie
automatycznego kontrolera poziomu oleju dokona
sprawdzenia poprawności działania systemu. Podczas
testu, urządzenie kontrolne sprawdzi, czy pompa,
przewody elektryczne oraz czujniki działają poprawnie. W
tym samym momencie zmierzy poziom oleju w misce
olejowej silnika oraz we własnym zbiorniku
wyrównawczym.
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Światło świeci przez kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Jest to potwierdzenie tego, iż system działa.
Jeżeli kontrolka stale świeci po włączeniu zapłonu oznacza
to, że zbiornik wyrównawczy jest prawie pusty. Należy
niezwłocznie napełnić zbiornik zalecanym olejem
silnikowym.
Jeżeli kontrolka świeci po włączeniu zapłonu:

•

Zbiornik wyrównawczy może być pusty.

•

Temperatura otoczenia może znajdować się poniżej
-25°C. System nie doleje oleju do silnika.

•

Wystąpiła awaria systemu. Należy skontaktować się z
autoryzowanym dilerem.

WYPOSAŻENIE POJAZDU
GASZENIE POŻARU (W WYBRANYCH MODELACH)
Rurka detektora

Rury z dyszami
Zbiornik gaśniczy
¼” Przewód rozprowadzający

Sygnały optyczne i akustyczne

Cylinder detektora

Niektóre pojazdy zostały wyposażone w
automatyczny system gaszenia pożaru, znajdujący się
w komorze silnika.
System jest aktywowany hydro-pneumatycznie i działa
bez jakiegokolwiek źródła zasilania. Kiedy system się
aktywuje, środek gaśniczy jest natryskiwany przez
dysze, które rozbijają płyn na mgiełkę w kształcie
filarów obniżając temperaturę i wypychając powietrze
na zewnątrz.
Środek gaśniczy oparty jest głównie na bazie
niezamarzającej wody. Tłumienie pożaru zaczyna się
zazwyczaj po 3-5 sekundach i działa przez 50-75
sekund.

System składa się z:

• Cylindra detektora

W przypadku pożaru dochodzi do pęknięcia rurki
detektora. W przypadku spadku ciśnienia w układzie
detektora do ok. 10 barów, zawór gaśnicy jest
aktywowany oraz włącza się system. Włącznik
ciśnieniowy cylindra detektora wysyła alarm.

• Układu rurowego z dyszami

W przypadku pożaru:

• Zbiornika gaśniczego

• Polimerowej rurki detektora połączonego z

cylindrem detektora i zbiornikiem gaśniczym

• Lampki ostrzegawczej i brzęczyka alarmowego

•

Wyłączyć silnik

•

Ewakuować wszystkie osoby z pojazdu

•

Odciąć zasilanie

•

Utrzymywać klapę silnika zamkniętą przez 5 minut

•

W razie potrzeby użyć gaśnicy ręcznej

•

Skontaktować się z autoryzowanym serwisem

77

WYPOSAŻENIE POJAZDU
W przypadku pożaru, czerwona lampka miga, a
syrena alarmowa nadaje przerywany dźwięk. Jeżeli
nie wystąpił pożar i system tego nie wykrył. Świadczy
to o zbyt niskim ciśnieniu w zbiorniku gaśniczym lub
na detektorze cylindra. Skontaktować się z
personelem serwisowym.
Informacje dotyczące konserwacji znajdują się w
rozdziale „Okresowa konserwacja zapobiegawcza”.
Zawór gaśnicy jest wyposażony w śrubę
bezpieczeństwa. Przed każdorazową konserwacją lub
procesem naprawczym należy upewnić się, aby śruba
została dokręcona oraz zawór został zamknięty.
Czynność ta zapobiega niepożądanemu
odbezpieczeniu się gaśnicy.
Osoby nieuprawnione mają całkowity zakaz
podejmowania jakichkolwiek działań oraz
modyfikacji związanych z cylindrem gaśnicy.
Ciśnienie w cylindrze może zostać uwolnione z
wielką siła i może narazić taką osobę na
poważne urazy.

Działanie po pożarze
Alarm pożarowy jest nadawany do czasu jego
aktywnego wyłączenia. W tym celu należy
skontaktować się z autoryzowanym personelem
serwisowym. Sygnał alarmowy można wyłączyć
poprzez zdjęcie pokrywy przełącznika ciśnieniowego
cylindra wykrywania i odłączenie dwóch kabli
elektrycznych powiązanych ze sobą.
Nie uruchamiać pojazdu przed ustaleniem
przyczyny pożaru i jej naprawą.

ZEWNĘTRZNE GNIAZDA ZASILANIA
POWIETRZEM
Zastosowano złącza zewnętrznego zasilania w
sprężone powietrze, znajdujące się z przodu i z tyłu
pojazdu. Złącza te mogą zostać użyte w celu zasilania
systemu pneumatycznego pojazdu powietrzem pod
ciśnieniem.
SYSTEM ZARZĄDZANIA FLOTĄ

Środek gaśniczy nie ma wpływu na działanie silnika.
Początkowe trudności mogą pojawić się w przypadku
silników diesla, ponieważ środki gaśnicze zawierają
wodę. Warto zauważyć, iż środek gaśniczy może
spowodować korozję silnika, jeżeli silnik nie zostanie
uruchomiony w krótkim czasie po wystąpieniu pożaru.
Ze względów bezpieczeństwa silnik powinien być
ochroniony poprzez nieznaczne uzupełnienie
cylindrów olejem silnikowym oraz wykonanie kilku
obrotów wałem korbowym przy pomocy rozrusznika.
W celu uniknięcia korozji części metalowych oraz
niepożądanego zwarcia w systemie elektrycznym,
zaleca się jak najszybsze ich oczyszczenie. Odbywa się
to poprzez spłukanie systemu świeżą wodą, względnie
pod wyższym ciśnieniem. Zaleca się użyć alkalicznego
płynu myjącego, w przeciwnym razie warstwa
zbierająca brud pozostanie.
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PRZYGOTOWANIE DO
WYPOSAŻENIA DOTATKOWEGO

Przygotowano złącze FMS (Fleet management
System) dla systemu zarządzania flotą. Znajduje się
ono w przedziale bezpieczników/przekaźników.
GNIAZDO ELEKTRYCZNE TYPU NATO
W przedziale akumulatorów znajduje się gniazdo
elektryczne typu NATO służące do podłączania
zasilania zewnętrznego na potrzeby ładowania
akumulatorów w sytuacjach awaryjnych.
BAGAŻNIK NA NARTY
Odpowiednie wzmocnienia na potrzeby instalacji
uchwytów do bagażnika na narty znajdują się z tyłu
pojazdu. Dane techniczne przedstawiono w rozdziale
„Informacje techniczne”.
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URUCHOMIENIE I OBSŁUGA
WAŻNE KONTROLE PRZED
URUCHOMIENIEM SILNIKA
•

Sprawdzić, czy w zbiorniku paliwa znajduje się jego
wystarczająca ilość.
Zaleca się stosowanie oleju napędowego
zgodnego z normą DIN EN 590.

OKRES DOCIERANIA
Po dostawie nowego autobusu lub po remoncie silnika,
pierwsze 1000 km stanowi okres docierania. Aby osiągnąć
najlepsze działanie silnika, podczas tego okresu, należy
zwracać uwagę:

•

Aby silnik nie pracował na biegu jałowym przez długie
okresy czasu. Nadmierny czas na jałowym biegu może
spowodować nieprawidłowe działanie silnika.

URUCHOMIENIE SILNIKA
Nigdy nie uruchamiać silnika w zamkniętych
pomieszczeniach. Spaliny zawierają trujące gazy.
Wdychanie tych gazów stanowi zagrożenie
zdrowia. Może to doprowadzić do utraty
przytomności oraz śmierci.

•

Sprawdzić, czy w zbiorniku Ad-Blue znajduje się
wystarczająca ilość płynu.

•

Aby silnik nie pracował na stałych obr./min. przez
dłuższe okresy czasu.

•

Przeprowadzić kontrole codzienne (patrz rozdział:
„Okresowa konserwacja zapobiegawcza”).

•

•

Upewnić się, że wszystkie klapy są zamknięte. Jeśli
tylna klapa (silnika) jest otwarta, nie można
uruchomić silnika.

Aby przestrzegać codziennych i tygodniowych
wytycznych związanych z użytkowaniem i
serwisowaniem, zawartych w sekcji „Okresowa
Konserwacja Zapobiegawcza”.

1. Włączyć przełącznik główny.

•

Aby nie holować przyczep czy innych pojazdów.

2. Upewnić się, że skrzynia biegów znajduje się w

•

Aby silnik pracował przy prędkości niższej niż 75%
maksymalnego zakresu prędkości na każdym
biegu.

3. Upewnić się, że hamulec ręczny jest zaciągnięty.

Silnik nie zostanie uruchomiony, jeśli tylna
klapa będzie otwarta.

pozycji neutralnej (N).

4. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu „P”. Sprawdzić,
czy kontrolki ostrzegawcze świecą się.

Podczas okresu docierania, zużycie oleju
silnikowego może być wyższe niż zwykle.
Zatem, należy często sprawdzać poziom
oleju.

Nie wciskać pedału gazu podczas
rozruchu.

5. Przekręcić kluczyk zapłonu w prawo, pokonując opór

sprężyny oraz uruchomić silnik, utrzymując kluczyk w
położeniu „AVV”. Zwolnić kluczyk, kiedy tylko silnik
zostanie uruchomiony.

6. Uruchamianie powinno trwać maksymalnie 10

sekund. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony w tym
czasie, należy wyłączyć stacyjkę, poczekać co najmniej
10 sekund oraz uruchamiać silnik ponownie.
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Silnik nie zostanie uruchomiony, dopóki ECM
nie wykryje minimalnego ciśnienia oleju
silnikowego, koniecznego do rozruchu silnika.
Po dłuższym postoju lub wymianie oleju,
uruchomienie silnika może zająć więcej czasu.
Nigdy nie należy używać rozrusznika dłużej niż
20 sekund. Może on przez to przegrzać się i
ulec awarii Należy odczekać przynajmniej 10 20 sekund pomiędzy kolejnymi próbami
uruchomienia.

URUCHOMIENIE NA ZIMNO
W zimnym otoczeniu, zaleca się wstępne
nagrzewanie silnika poprzez włączenie
dodatkowego ogrzewania na pewien czas
przed uruchomieniem silnika. Ułatwi to
rozruch silnika, poprawi jego działanie oraz
obniży ilość emisji szkodliwych substancji w
spalinach.

1. Włączyć przełącznik główny.
2. Upewnić się, że skrzynia biegów znajduje się w

Nie należy w pełni wciskać pedału gazu, zaraz
po uruchomieniu. Skuteczne smarowanie
silnik rozpoczyna się po około 30 sekundach
od uruchomienia.
Należy sprawdzić, czy kontrolka oleju gaśnie
po uruchomieniu silnika. Powinna zgasnąć po
ok. 2-3 sekundy od uruchomienia. Jeśli wciąż
świeci się, należy sprawdzić poziom oleju.
Jeżeli poziom oleju jest odpowiedni, należy
natychmiast zatrzymać silnik oraz
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

pozycji neutralnej (N).

3. Upewnić się, że hamulec ręczny jest zaciągnięty.
4. Jeśli pojazd jest wyposażony w ogrzewanie dodatkowe
oraz, jeśli nie był uprzednio uruchamiany należy
włączyć ogrzewanie dodatkowe (patrz paragraf
„Ogrzewanie dodatkowe”).

5. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu „P”. Sprawdzić,
czy światła kontrolki ostrzegawcze są zapalone.

6. Poczekać, aż zgaśnie „Lampka należy poczekać z

uruchomieniem” (patrz rozdział „Lampki kontrolne
operatora”).

Nie wciskać pedału gazu w trakcie
rozruchu.

Silnik nie zostanie uruchomiony, dopóki ECM
nie wykryje minimalnego ciśnienia oleju
silnikowego, koniecznego do rozruchu
silnika. Po dłuższym postoju lub wymianie
oleju, uruchomienie silnika może zająć
więcej czasu.
Nie należy w pełni wciskać pedału gazu, zaraz
po uruchomieniu. Skuteczne smarowanie
silnik rozpoczyna się po około 30 sekundach
od uruchomienia.
Zimny silnik nie powinien pracować na
wysokich obrotach, aż do momentu, kiedy
lepkość oleju osiągnie optymalną wartość.
Należy upewnić się, że olej silnikowy używany
w niskich temperaturach posiada
odpowiednie właściwości do pracy w niskiej
temperaturze otoczenia podczas rozruchu.
Bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiedni
olej oraz paliwo (klasa SAE) przy uruchamianiu
w niskiej temperaturze otoczenia.
Należy sprawdzić, czy kontrolka oleju gaśnie
po uruchomieniu silnika. Powinna zgasnąć po
ok. 2-3 sekundy od uruchomienia. Jeśli wciąż
świeci się, należy sprawdzić poziom oleju.
Jeżeli poziom oleju jest odpowiedni, należy
natychmiast zatrzymać silnik oraz
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

7. Przekręcić kluczyk zapłonu w prawo, pokonując opór

sprężyny oraz uruchomić silnik, utrzymując kluczyk w
położeniu „AVV”. Zwolnić kluczyk, kiedy tylko silnik
zostanie uruchomiony.

8. Silnik należy uruchamiać maksymalnie przez 20

sekund. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony w tym
czasie, należy wyłączyć stacyjkę, poczekać co najmniej
20 sekund oraz powtórzyć kroki 5 - 7.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE NISKICH
TEMPERATUR
Należy podjąć następujące środki ostrożności, aby ułatwić
działanie w zimnych klimatach lub niskiej temperaturze.

•

Należy używać oleju silnikowego, który jest
odpowiedni dla temperatury otoczenia.

•

Jeśli to możliwe i jest on dostępny, należy używać
zimowego paliwa diesel. Zimowe paliwo ma niższy
punkt zamarzania oraz wytrącania się parafiny.

•

Wymieniać filtr paliwa w odpowiednich okresach
czasu.

•

Czyścić i nakładać wazelinę na bieguny
akumulatorów.

•

Nie należy parkować pojazdu w wietrznych
miejscach. Jeżeli to możliwe, należy wybierać
miejsca osłonięte.

•

Należy przestrzegać wytycznych dotyczących
uruchamiania silnika w niskich temperaturach.
Nie należy mieszać paliwa diesel z benzyną.
Takie wymieszanie może być niebezpieczne w
skutkach.

ZATRZYMANIE SILNIKA
Nigdy nie należy nagle zatrzymywać
rozgrzanego silnika pracującego pod
obciążeniem. Należy pozostawić
uruchomiony silnik na jałowym biegu przez
ok. 2 minuty, aby zapewnić:

SKRZYNIA BIEGÓW
RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

Równowagę cieplną,
Powrót lepkości oleju do normalnego stanu
Prędkość turbosprężarki obniży się
do bezpiecznego poziomu

1. Należy bezpiecznie zaparkować pojazd.
2. Zaciągnąć hamulec ręczny.
3. Należy pozostawić uruchomiony silnik na jałowym
biegu bez obciążenia przez około 2 minuty.

4. W pełni przekręcić kluczyk zapłonu w lewo i
zatrzymać silnik.

NIE WYŁĄCZAĆ głównego przełącznika przez
co najmniej 90 sekund od zatrzymania
silnika. Ten czas jest wymagany, żeby pompa
dozująca Ad-Blue usunęła resztę cieczy i
oczyściła przewody Ad-Blue.
Jeśli pojazd nie będzie używany przez dłuższy
okres czasu, np. 2 dni, należy ustawić
przełącznik główny w położeniu „WYŁ.”

Pojazdy wyposażone w 6-biegową mechaniczną skrzynię
biegów.
W mechanicznych skrzyniach biegów, wszystkie biegi są
zsynchronizowane, za wyjątkiem wstecznego.
Położenia biegów są przedstawione na pochwycie
dźwigni zmiany biegów.
W neutralnym położeniu, dźwignia zmiany biegów
znajduje się pomiędzy 3-cim i 4-tym biegiem.
Aby wrzucić 1 bieg; kiedy znajduje się w neutralnym
położeniu należy pokonując opór sprężyny, przesunąć
lekko dźwignię zmiany biegów w lewo do wyczuwalnego
oporu oraz następnie popchnąć naprzód.
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Aby wrzucić 2 bieg; najpierw ustawić w neutralnym
położeniu, następnie, pociągnąć w lewo, pokonując
opór sprężyny praz przesunąć w tył.
Aby wrzucić 3 bieg; najpierw ustawić w neutralnym
położeniu, następnie, przesunąć w przód.
Aby wrzucić 4 bieg; najpierw ustawić w neutralnym
położeniu, następnie, przesunąć w tył.
Aby wrzucić 5 bieg; najpierw ustawić w neutralnym
położeniu, następnie lekko przesunąć w prawo,
pokonując opór sprężyny oraz przesunąć naprzód.
Aby wrzucić 6 bieg; najpierw ustawić w neutralnym
położeniu, następnie lekko przesunąć w prawo, pokonując
opór sprężyny oraz przesunąć w tył.
Aby włączyć bieg wsteczny należy zatrzymać pojazd oraz
ustawić dźwignie do położenia neutralnego. Następnie,
przesunąć dźwignie skrzyni biegów do oporu w lewo,
pokonując opór sprężyny oraz przesunąć w tył.
Jazdę należy rozpoczynać na pierwszym biegu. Następnie,
zgodnie z prędkością silnika, należy zmieniać bieg do
niższego lub wyższego położenia, w odpowiedniej
kolejności.
Aby zapewnić bezpieczną jazdę oraz nie
uszkodzić skrzyni biegów, nigdy nie należy
pozwalać na jazdę pojazdu na neutralnym
położeniu skrzyni biegów. Uszkodzenie
skrzyni biegów spowodowane w ten sposób
nie podlega gwarancji.

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
(W WYBRANYCH MODELACH)

Selektor zakresu przycisków skrzyni biegów

Skrzynia biegów nie pozwoli włączyć biegu do
przodu ani do tyłu:
jeżeli jedne z drzwi pasażerskich będą
otwarte. W takim przypadku, funkcja
hamulca przystankowego zostanie również
aktywowana.
jeżeli tylna klapa jest otwarta.
jeżeli pedał hamulca nie zostanie wciśnięty
przed naciśnięciem pedału gazu.
jeżeli platforma dla osób
niepełnosprawnych nie zostanie w pełni
schowana.

Gdy silnik działa;
Jeżeli tylna klapa lub jedna z klap przedziałów
bagażowych jest otwarta, odpowiednia
lampka ostrzegawcza świeci się na desce
rozdzielczej.
Gdy silnik działa, ale pojazd stoi;
Jeżeli hamulec ręczny nie został zaciągnięty,
włączy się sygnał dźwiękowy.
Podczas cofania, sygnał dźwiękowy oraz
światła awaryjne zostaną automatycznie
załączone.

Selektor zakresu przycisków skrzyni biegów składa się z
sześciu przycisków oraz złącza diagnostycznego.
Wszystkie przyciski są wyposażone w lampki funkcyjne.
Patrz paragraf „Kody błędów” w celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat lampek funkcyjnych.
Funkcje przycisków są następujące:
“1” : Przycisk wyboru 1-ego biegu, jako górnej granicy;
jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty, skrzynia biegów
nie wrzuci 2-ego, 3ego biegu. Jest on zalecany przy
prowadzeniu pojazdu w górę / w dół zbocza.
“2” : Przycisk wybierania 2-ego biegu jako górnej granicy:
Jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty, skrzynia biegów nie
zmieni biegu na 3-ci tylny. Zalecany, przy ograniczeniach
prędkości i/lub prowadzeniu pojazdu w dużym ruchu
ulicznym.
“3” : Przycisk wybierania 3-ego biegu jako górnej granicy:
Jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty, skrzynia biegów
pracuje, nie przekraczając 3-ciego biegu.
“D (Do przodu)”: Przycisk wybierania biegu do przodu; jeśli
ten przycisk zostanie wciśnięty, skrzynia biegów wrzuci 1-szy
bieg oraz pojazd rozpocznie jazdę do przodu. Następnie,
skrzynia biegów podniesie bieg do odpowiedniej prędkości
pojazdu (obr./min. silnika)
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Podczas zmiany położenia na “D” lub “R” z
“N”, należy w pełni zaciągnąć hamulec ręczny.

“N (Luz)”: Przycisk wybierania biegu neutralnego; jeśli ten
przycisk jest wciśnięty, podczas postoju pojazdu, skrzynia
biegów jest w neutralnym położeniu (tj. parkowanie
pojazdu).
Jeżeli przycisk „N” jest zwolniony podczas
prowadzenia, przepływ mocy pomiędzy
silnikiem i skrzynią będzie zakłócony.
Wówczas działanie silnika i hamulca
zwalniacza zostaje utracone.
Ryzyko wypadku! - Zastosować hamulec!
Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku
usterek w jednostce elektronicznej kontroli
lub kiedykolwiek zachodzi awaria zasilania,
skrzynia biegów może automatycznie wybrać
„Luz”.
“R (Wsteczny)”: Przycisk wybierania jazdy wstecznej;
jeżeli ten przycisk zostanie wciśnięty, skrzynia biegów
wrzuci bieg wsteczny oraz pojazd rozpocznie cofanie.
WAŻNE INFORMACJE DOT. ZMIANY BIEGÓW

•

•
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Przed uruchomieniem silnika, należy upewnić się, że
skrzynia biegów znajduje się w neutralnym położeniu
(tj. przycisk „N” na selektorze zakresu przycisków jest
wciśnięty) oraz wcisnąć pedał hamulca podczas
odpalania silnika.
Jeśli konieczne jest pozostawienie pojazdu z
uruchomionym silnikiem, należy wcisnąć przycisk „N”
na selektorze zakresu przycisków, zaciągnąć hamulec
ręczny oraz upewnić się, że prędkość silnika wynosi
około 500-800 obr./min. (niska jałowa).

•

Aby uniknąć niepożądanego ruchu pojazdu, należy
zaciągnąć hamulec ręczny podczas zmiany na tryb
„D” lub „R” z trybu „N”. Jeśli skrzynia biegów nie
zadziała, oznacza to, że mógł wystąpić aktywny
błąd kodu. Należy sprawdzić skrzynię biegów.

•

Jeśli przycisk automatycznej aktywacji zwalniacza
jest WŁ., zwalniacz zadziała, kiedy tylko pedał
hamowania zostanie wciśnięty. Jeśli pedał będzie
dalej wciskany, zwalniacz się wyłączy oraz hamulce
główne zostaną aktywowane.

•

Silnik NIE MOŻE działać na biegu jałowym dłużej niż 5
minut ze skrzynią biegów w trybie „D” lub „R”. W
takiej sytuacji, wybrać tryb „N”, w przeciwnym razie,
skrzynia biegów może ulec przegrzaniu i w
konsekwencji wewnętrznemu uszkodzeniu.

•

Jeśli temperatura skrzyni biegów wzrośnie powyżej
pewnej granicy, zapali odpowiednia lampka
ostrzegawcza na desce rozdzielczej. W takim
przypadku, zwalniacz nie działa prawidłowo.

•

Podczas zmiany z trybu „R” na tryb „N”; z trybu „N” na
tryb „R”; z trybu „N” na tryb „D” lub z trybu „D” na
tryb „N”, zawsze należy zatrzymać pojazd oraz
pozwolić silnikowi na pracę w trybie jałowym.

•

NIE WCISKAĆ przycisku „R”, kiedy pojazd jedzie do
przodu / NIE WCISKAĆ przycisku „D”. kiedy pojazd
jedzie do tyłu. W przeciwnym razie, można utracić
kontrolę nad prowadzeniem lub skrzynia biegów /
silnik może zostać uszkodzony.

•

Zawsze należy używać hamulca ręcznego podczas
zatrzymania na dłuższą chwilę w trybie jałowym na
zboczach. W przeciwnym razie, można utracić
kontrolę nad pojazdem lub skrzynia biegów może
zostać uszkodzona.

•

Podczas uruchamiania silnika, moduł kontroli skrzyni
biegów (TCM) automatycznie ustawi skrzynię biegów
w trybie neutralnym. W przeciwnym wypadku, w
systemie pojawi się problem. Należy niezwłocznie
skontaktować się z autoryzowanym dilerem.

•

Kiedy tryb „D” został wybrany, skrzynia biegów
automatycznie wrzuci 1-bieg przedni.

•

Zawsze należy wybierać tryb „N” (tj. wcisnąć przycisk
„N”) przed wyłączeniem zapłonu.

•

Rzeczywista zmiana po wciśnięciu przycisków „D” lub
„R” zajmie około 1-2 sekundy. NIE WCISKAĆ pedału
gazu podczas tego procesu.

•

NIE WCISKAĆ przycisku „N” podczas jazdy (poruszania
się pojazdu), w przeciwnym razie, można utracić
kontrolę nad prowadzeniem lub skrzynia biegów /
silnik może zostać uszkodzony.

WRZUCANIE BIEGÓW
Nigdy nie obsługiwać selektora zakresu
przycisków oraz wciskać pedału gazu w tym
samym czasie!
Szybkie cofanie się na wstecznym biegu
lub szybka jazda na przód na wstecznym
biegu jest zabroniona oraz może
spowodować gaśnięcie silnika lub utratę
wsparcia sterowania.
Zawsze należy uruchamiać silnik ze
starannością i łagodnie przyśpieszać, kiedy
rozpoczyna się jazdę blisko osób lub
przeszkód, aby uniknąć wszelkiego ryzyka.

1. Zwolnić pedał gazu.
2. Wcisnąć pedał hamowania.

URUCHOMIENIE I OBSŁUGA
3. Upewnić się, że pojazd jest w bezruchu.
4. Upewnić się, że prędkość silnika jest poniżej 900
obr./min.

5. Wybrać pożądany zakres jazdy, zwalniając

odpowiedni przycisk na selektorze zakresu
przycisków.

6. Poczekać około 1 - 2 sekundy oraz zwolnić pedał
hamowania.

7. Stopniowo wciskać pedał gazu oraz prowadzić
pojazd.

OGRANICZENIA ZMIANY BIEGÓW
Nie ma ograniczeń dotyczących zmiany biegów na wyższe.
Jednakże, TCM nie pozwala na zmianę biegu na niższy lub
zmianę kierunkową (“D” na “R” lub “R” na “D”), jeśli
pewne z góry ustalone warunki, nie zostaną spełnione:
Aby zmienić bieg na niższy; prędkość pojazdu oraz
konsekwentnie, moc wyjściowa skrzyni biegów musi być
poniżej pewnej wartości, zaprogramowanej w
oprogramowaniu TCM. Nawet, próba ręcznej zmiany
biegu na niższy (tj. wciskając przyciski „1”m „2” lub „3” na
selektorze zakresu przycisków) będzie nieskuteczna. Jeśli
potrzebna jest zmiana biegu na niższy, należy zmniejszyć
prędkość pojazdu do wymaganej wartości, aktywując
zwalniacz lub hamując.
Aby zmienić z “D” na “R” lub z “R” na “D” lub z “N” na “D”
lub “R”:

•

Prędkość pojazdu musi być poniżej 3 km/h.

•

Silnik musi działać na biegu jałowym.

•

Pedał gazu musi być zwolniony oraz pedał hamulca
musi być wciśnięty.

• Temperatura oleju przekładniowego powinna
wynosić przynajmniej 20°C.

• System podnoszenia dla osób

niepełnosprawnych musi być w pełni
schowany.

• Drzwi muszą być zamknięte.
• Tylna klapa musi być zamknięta.
Jeśli, którykolwiek z wymienionych warunków, nie
zostanie spełniony; TCM uniemożliwia zmianę biegu,
ustawia skrzynię biegów w trybie neutralnym oraz
lampka przycisku „D” lub „R” zaczyna migać. W takim
przypadku:

• Należy upewnić się, że wymagane warunki zostały
spełnione,

• Wcisnąć przycisk „N”,

ZATRZYMYWANIE I PARKOWANIE POJAZDU
Pojazd można zatrzymać w dowolnym momencie,
aktywując zwalniacz / hamulec główny, niezależnie od
położenia selektora zasięgu przycisków. W takiej
przypadku, jednostka elektronicznej kontroli aktywuje
odpowiedni bieg rozpoczynający. Z powodu napędu
przetwornika, pojazd może zatrzymać się na lekkim
pochyleniu, nawet bez aktywacji hamulca.
W przypadku przedłużającego się postoju, selektor
przycisków musi być ustawiony na położenie neutralne i/lub
funkcja postoju autobusu musi być załączona.
Aby zaparkować auto:

1. Bezpiecznie zatrzymać pojazd.
2. Zaciągnąć hamulec ręczny.
3. Zwolnić przycisk „N” na selektorze zakresu
przycisków.

• Wybrać wybrany kierunek, wciskając przycisk „D” lub
„R”.

ZMIANA BIEGU NA NIŻSZY (WYMUSZONE OBNIŻENIE)
(OPCJONALNE)
Pojazd posiada obowiązkową podkonstrukcję do
montażu pedału zmiany biegu na niższy.
Aby wykorzystać maksymalną moc silnika, wyższe
punkty zmiany mogą być wykorzystane za pomocą
przełącznika zmiany biegu na niższy;

• zwolnić pedał gazu poza punktem działania pełnego
obciążenia (położenie zmiany biegu na niższy).

Korzystanie z funkcji zmiany biegu na niższy
zwiększa zużycie paliwa.

OSTRZEŻENIE „SPRAWDZIĆ SKRZYNIĘ BIEGÓW”
W przypadku wykrycia problemu dotyczącego skrzyni
biegów, TCM (moduł kontroli skrzyni biegów):

•

Uniemożliwia zmianę biegu.

•

Zapala lampkę „Sprawdzić skrzynię biegów” na
desce rozdzielczej pojazdu.

•

Zapisuje kod błędu.

Światła przycisku selektora zakresu przycisków skrzyni
biegów również zapala się wraz z ostrzeżeniem
„Sprawdzić Skrzynię Biegów”. Patrz paragraf „Błędy
Kodów”
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REAKCJA SKRZYNI BIEGÓW NA USTERKĘ

Migające kody błędów:

Aby chronić skrzynię biegów w przypadku
nieprawidłowego działania, należy postępować w
następujący sposób:

• Pomimo tego, że przycisk jest wciśnięty,

Ustawić neutralne położenie

podświetlenie na poziomie 1 jest utrzymane

–

Informacje potrzebne do podświetlenia nie
zostały dostarczone przez jednostkę
elektronicznej kontroli.

Aktywacja trybu działania awaryjnego:

–

Jeśli wystąpi zakłócenie komunikacji CAN lub utrata
informacji na temat prędkości.

W takim przypadku, wciąż można
normalnie prowadzić.

–

Usterka sprzętu komputerowego selektora
przycisków.

W przypadku nieprawidłowego działania, można włączyć
przełącznik limp home oraz zaprowadzić pojazd z
nadzwyczajną ostrożnością do najbliższego warsztatu lub
bezpiecznej strefy parkowania.
KODY BŁĘDÓW
Jeśli moduł sterujący TCM określi problem wewnątrz
systemu, zapisuje kod błędu oraz lampki na selektorze
zakresu przycisków rozpoczynają wskazywać błąd:
Poziomy jasności poziom 1 (niska) oraz 2 (wysoka) są
dostępne dla podświetlenia przycisków.
Kiedy zapłon jest załączony, system skrzyni biegów
wykonuje automatyczny test podświetlenia. Wszystkie
przyciski są podświetlane przed ok. 1 - 2 sekundy na
poziomie 2 oraz następnie na poziomie 1.
Po wciśnięciu przycisku, zostanie on podświetlony na
poziomie 2, kiedy tylko zostanie zaakceptowany przez
jednostkę elektronicznej kontroli.
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PRZEDNIA NAGRZEWNICA / DMUCHAWA

Możliwe przyczyny:

W przypadku poważnych usterek zasilania skrzyni biegów,
np. zwarcie.

Funkcja Limp Home (zjazd awaryjny)

PANEL OGRZEWANIA/
WENTYLACJI/KLIMATYZACJI

• Zwolniony przycisk miga
Przyczyna:
- Przycisk nie został zaakceptowany przez jednostkę
elektronicznej kontroli. W takim przypadku, patrz
sekcja ograniczenia zmiany biegów oraz sprawdzić
wymagane kryteria do spełnienia. Następnie,
wcisnąć przycisk „N” oraz następnie ponownie
wcisnąć wybrany przycisk zakresu jazdy.

• Wszystkie przyciski migają
Możliwe przyczyny:

–

Poważna wewnętrzna usterka selektora
przycisków

–

Niepoprawne działanie komunikacji CAN

Przyciski na panelu sterującym
nagrzewaniem i wentylacją są
podświetlone, kiedy światła pozycyjne są
załączone. Gdy silnik jest wyłączony, nie
działa żadna funkcja kontrolowana przez
panel.
Po uruchomieniu silnika, system
nagrzewania i wentylacji przeprowadza
auto-diagnozę przez 5 - 10 sekund.
Podczas tego okresu, nie działa żadna
funkcja jednostki sterującej.
Odmrażanie szyby czołowej. Kiedy przycisk
jest wciśnięty, zapala się zielona lampka. W
takim położeniu, wentylator rozmrażający
kręci się z maksymalną prędkością po
stopniowym i jednolitym przyśpieszeniu; klapa przesunie
się w taki sposób, aby umożliwić bezpośredni przepływ
powietrza na przednią szybę oraz zostanie ustawiona na
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położenie kierunku nawiewu na przednią szybę; zawór
zimnego płynu zostanie ustawiony w położenie zamknięte
oraz przekaże odpowiedni sygnał do nagrzewnicy.
Kiedy przycisk zostanie ponownie naciśnięty, system wróci
do początkowego ustawienia.
Kiedy ten przycisk jest wciśnięty, przyciskanie innych
przycisków, za wyjątkiem sterowników prędkości
wentylatora, nie uruchomi ich poszczególnych funkcji.
Prędkość wentylatora można zmniejszać lub zwiększać.
Jeśli wentylator zostanie wyłączony, przycisk wyłączy się
oraz system wróci do ustawienia początkowego.
Obieg zamknięty. Przycisk ten używany jest
do otwierania i zamykania klapy nawiewu
świeżego powietrza. Po wciśnięciu
przycisku, nad przyciskiem zapali się
zielona dioda LED. W tym przypadku, klapa
zostanie zamknięta, a powietrze cyrkuluje w obiegu
zamkniętym wewnątrz pojazdu.
Jeśli przycisk zostanie ponownie wciśnięty, zielona dioda
LED wyłączy się, a klapa się otworzy; w ten sposób,
zostanie pobrane świeże powietrze z zewnątrz pojazdu.
Po uruchomieniu silnika, klapa wlotu świeżego powietrza
pozostaje w położeniu, które zostało wybrane przed
ostatnim zatrzymaniem silnika.

Sterowanie otwarciem zaworu
nagrzewnicy. Ten przycisk używany jest
do sterowania zaworem przepływu
chłodziwa do nagrzewnicy. Po wciśnięciu
przycisku i zapaleniu się niebieskiej diody LED obok
przycisku, system znajdzie się w trybie letnim. Napływ
gorącego chłodziwa do nagrzewnic jest zablokowany.
Jeśli przycisk zostanie ponownie wciśnięty, zapali się
czerwona dioda LED (stopień I). Wskazuje to, że zawór jest
półotwarty i przepływa do nagrzewnicy ograniczona ilość
chłodziwa. Jest ona odpowiednia dla niskiego poziomu
ogrzewania.
Kiedy przycisk zostanie wciśnięty po raz trzeci, obie diody
LED (stopień I i II) zostaną zapalone. Wskazuje to, że zawór
jest w pełni otwarty (tryb zimowy). Dzięki takiemu
położeniu zaworu, osiąga się maksymalne natężenie
przepływu chłodziwa oraz maksymalną wydajność
grzewczą.
Po uruchomieniu silnika, zawór pozostaje w położeniu,
które zostało wybrane przed ostatnim zatrzymaniem
silnika.
Należy zwrócić uwagę, że położenie
przycisku określa wydajność grzewczą:
Niebieska dioda LED: Tryb letni.
Zawór nagrzewnicy jest zamknięty.
Brak ogrzewania
Czerwona dioda LED I: Zawór jest w
połowie otwarty. Niski poziom
grzania.

Intensywność nadmuch dla kierowcy.
Ten przycisk używany jest do załączania
/ wyłączania przedniej nagrzewnicy
(kierowcy). Po uruchomieniu silnika,
przednia nagrzewnica oraz diody LED obok przycisku są
wyłączone.
Po przyciśnięciu tego przycisku, przednia nagrzewnica
działa w niskim trybie nadmuchu (niska prędkość) oraz
zapala się zielona dioda LED (stopień 1).
Jeśli ten przycisk zostanie ponownie przyciśnięty, przednia
nagrzewnica działa w trybie średniej prędkości oraz
zapalają się dwie diody LED (stopień 1 i 2).
Jeśli ten przycisk zostanie ponownie przyciśnięty, przednia
nagrzewnica działa w trybie wysokiej prędkości oraz
zapalają się trzy diody LED (stopień 1, 2 i 3).
Jeśli przycisk zostanie po raz kolejny przyciśnięty,
przednia nagrzewnica zatrzymuje się oraz gaśnie dioda
LED.
Gdy system jest w trybie letnim, przednia dmuchawa
działa wraz z klimatyzatorem, tj.
Jeśli przycisk zostanie ustawiony na stopień 1 (dioda LED 1
jest zapalona) oraz, jeśli główny klimatyzator na dachu jest
włączony, także przedni klimatyzator zostanie
uruchomiony. Na tym stopniu, prędkość dmuchawy
wynosi 40% maksymalnej prędkości, aby zapobiec
tworzeniu się lodu na parowniku.
Po zatrzymaniu silnika i ponownym uruchomieniu, aby
uruchomić przednią nagrzewnicę / dmuchawę, należy
wcisnąć przycisk ponownie.

Czerwona dioda LED I i II: Zawór jest w
pełni otwarty. Maksymalne grzanie.
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Nadmuch na szybę czołową. Ten przycisk
jest używany do skierowania przepływu
powietrza w kierunku odszraniaczy szyby.
Wciśnięcie tego przycisku powoduje
zapalenie się zielonej diody LED nad
przyciskiem i pozostaje ona włączona do czasu wciśnięcia
innego przycisku wyboru kierunku przepływu.
Kiedy dioda LED tego przycisku jest zapalona, powietrze z
odszraniaczy płynie jedynie na przednią szybę.
Ten przycisk służy do skierowania
przepływu powietrza częściowo w
kierunku odszraniaczy, nawiewów deski
rozdzielczej oraz dolnych nawiewów
kabiny kierowcy.

Rozwiązywanie problemów
Błyskają zielone lampki wskaźnika na panelu
sterowania
W systemie znajdują się 3 silniki do sterowania klapami.

1. W przypadku awarii silników dwóch dysz selektora,
błyska lampka obok odpowiedniego przycisku

2. W przypadku awarii silnika selektora dysz przedniego

odszraniacza, błyska lampka przycisku selektora obok
dolnych oraz bocznych wywietrzników.

3. Jeśli awaria jest związana z położeniami tych silników,
błyskają zielone lampki wskaźnika na panelu
sterowania:

Wciśnięcie tego przycisku powoduje zapalenie się zielonej
diody LED nad przyciskiem i pozostaje ona włączona do
czasu wciśnięcia innego przycisku wyboru kierunku
przepływu.
Ten przycisk służy do skierowania
przepływu powietrza częściowo w
kierunku nawiewów deski rozdzielczej
oraz dolnych nawiewów kabiny kierowcy.
Wciśnięcie tego przycisku powoduje
zapalenie się zielonej diody LED nad przyciskiem i
pozostaje ona włączona do czasu wciśnięcia innego
przycisku wyboru kierunku przepływu.
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•

Jeśli jakikolwiek warunek uniemożliwia ruch klapy
(np. coś utknęło pomiędzy klapą lub wystąpiły
jakieś zewnętrzne przyczyny)

•

Jeśli silniki nie mają zasilania (np. przewód
zasilający może być odłączony)

•

Jeśli silniki są spalone (np. z powodu zwarcia)

4. W przypadku awarii silnika sterującego zaworem
przepływu chłodziwa, błyska niebieska lampka.

Położenia 1-2-3 wentylatora nagrzewnicy nie działają

•

Jeśli odpowiednie przyciski zostaną wciśnięte,
położenia przycisków 1 i/lub 2 w obwodzie
ogrzewania nie działają, pomimo tego, że położenie 3
działa, silnik być w trybie ochrony się przed innymi
czynnikami niż związanymi z nim samym,

takimi jak zwarcie, wysokie napięcie, utknięcie
jakiegoś przedmiotu pomiędzy wentylatorami,
zniekształcenie wentylatorów, itp. W takich
sytuacjach; bezpieczniki sterowania prędkością silnika,
znajdujące się na wentylatorze dmuchawy zadziałają.
Obwód dmuchawy 3 działa dalej, ponieważ jest
zasilany z bezpośredniej linii. W przypadku
problemów, które mogą się pojawić na linii głównej,
silnik jest chroniony przez bezpiecznik, który znajduje
się w głównej skrzynce bezpiecznikowej.

• Jeśli żadne z 3 położeń nie działa; szczotki węglowe

silnika mogą być zużyte, silnik może być przepalony
oraz połączenia przewodów są poluzowane. Na tym
etapie, konieczne jest rozpoznanie przyczyny, która
sprawiła, że silnik nie działa. W przeciwnym wypadku,
ten sam problem może się powtórzyć po wymianie
silnika.
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ELEMENTY STEROWANIA KLIMATYZATOREM /
NAGRZEWNICAMI TYLNYMI

4. Kiedy jednostka sterowania nie działa w trybie

PARAMETRY KLIMATYZACJI I TESTY

automatycznym; przycisk ten służy do aktywowania
sterowaniem dmuchawy. Po wciśnięciu przycisku,
prędkość wentylatora może być dostosowana za
pomocą przycisków 1 i 2. Jeśli jednostka sterowania
znajduje się w automatycznym trybie działania to
poziom prędkości dmuchawy jest dostosowywany
automatycznie przez jednostkę sterującą, w
zależności od różnicy pomiędzy pożądaną
temperaturą oraz rzeczywistą temperaturą w kabinie
pojazdu. W takim przypadku, przyciski 1 i 2 nie
działają.

5. Ten przycisk służy do załączenia automatycznego

trybu sterowania temperaturą wewnątrz pojazdu.
Tryb ten automatycznie inicjuje chłodzenie lub
ogrzewanie wnętrza przestrzeni pasażerskiej w
zależności od potrzeb. System monitoruje różnicę
temperatur pomiędzy ustawioną i rzeczywistą.

1. Ten przycisk służy do zwiększania ustawionej

temperatury (pożądanej temperatury we wnętrzu
pojazdu), kiedy wentylatory dmuchawy nie są
regulowane. Natomiast po wciśnięciu przycisku
sterowania wentylatorem (4), przyciskiem tym
zwiększamy prędkość wentylatora.

2. Ten przycisk służy do zmniejszania ustawionej

temperatury, kiedy wentylatory dmuchawy nie są
regulowane. Natomiast po wciśnięciu przycisku
sterowania wentylatorem (4), przyciskiem tym
zmniejszamy prędkość wentylatora.

3. Przycisk ten używany jest do otwierania i zamykania

klapy nawiewu świeżego powietrza do klimatyzatora.
Kiedy przycisk jest nieaktywny, klapa jest zamknięta a
powietrze cyrkuluje w obiegu zamkniętym wewnątrz
pojazdu. Jeśli przycisk zostanie wciśnięty i dioda na
przycisku zostanie podświetlona klapa otworzy się i
świeże powietrze zostanie pobrane z zewnątrz.

Wyświetlacz / diody LED

a. Wyświetlacz: wyświetla poziom temperatury w

pojeździe. Jeśli potrzeba, można wyświetlić
poziom zadanej temperatury naciskając przycisk 1
lub 2. Możliwe jest także wyświetlenie
temperatury zewnętrznej naciskając krótko i
jednocześnie przyciski 2 i 3.

b. Lampka funkcyjna/awarii (zielona/czerwona
dioda LED): Zielona zapala się podczas pracy
klimatyzacji w trybie automatycznym;
czerwona, gdy awarii uległa sprężarka.

c. Lampka funkcyjna (żółta dioda LED): Zapala się,

Definicje
te=zewnętrzna temperatura
tset = wewnętrzna temperatura ustawiona na panelu
tin = wykryta wewnętrzna temperatura, to średnia z
czujników temperatury
tH20= temperatura chłodziwa silnika
Warunki
tH20 nie jest monitorowana
te nie jest monitorowana (ABY MONITOROWAĆ
WCISNĄĆ JEDNOCZEŚNIE PRZYCISKI T2+T3)
te <=5°C Sprężarka klimatyzacji nie może zostać włączona
tin >=24°C ogrzewanie nie zostanie załączone (te >=24°C
ogrzewanie nie zostanie załączone)
Ogrzewanie dodatkowe działa niezależnie.
Jeśli zawory konwektorów są pozamykane ręcznie
chłodziwo nie płynie do ogrzewania dachowego.

kiedy tylne nagrzewnice są załączone.

d. Zielona dioda LED: Zapala się, kiedy prędkość

dmuchawy jest regulowana przed użytkownika.

e. Zielona dioda LED: Zapala się, kiedy klapa
świeżego powietrza jest otwarta.
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Ustawienia warunków
1. Wewnętrzna temperatura jest niższa o przynajmniej
4 °C od ustawionej temperatury:
tset >= 4°C + tin; zawory konwektorów 100%
otwarte, zawory ogrzewania dachu 100% otwarte.

2. Wewnętrzna temperatura jest niższa o 3,5°C od

ustawionej temperatury:
tset = 3,5°C + tin; zamknięte zawory konwektorów

3. Wewnętrzna temperatura jest niższa od ustawionej

temperatury w zakresie 2 (3,5)°C:
tset<= 2°C + tin; zawory ogrzewania dachu zamykają
się, rozpoczynają pracę przy 100% otwartych
zaworach przez 5 sek. i zamkniętych przez 25 sek.

4. Wewnętrzna temperatura jest taka sama jak

ustawiona temperatura:
Tset = tin; jedynie wentylacja na niskiej prędkości.

5. Wewnętrzna temperatura jest wyższa o

przynajmniej 2°C od temperatury:
tset <= tin - 2°C; sprężarka klimatyzacji uruchamia
się, aż tset = 0,4°C + tin; sprężarka klimatyzacji
zatrzymuje się; działa jedynie wentylacja z niską
prędkością.

Sprawdzanie
1. Uruchomić silnik, temperatura chłodziwa musi
wynosić przynajmniej 40°C / 60°C

2. Sprawdzić temperaturę wewnętrzną tin
3. Ustawić następującą tset :
a. jeśli tin <= 19°C , ustawić tset na 23°C;

konwektory i dachowy system ogrzewania
musi się uruchomić, poczekać, aż tset
zostanie osiągnięta.

90

b. jeśli tin > 24°C, ustawić tset na 18°C,

układ chłodzący musi się uruchomić,
poczekać, aż tset zostanie osiągnięta.

4. Jeśli sprawdzanie odbywa się zgodnie z

warunkiem 3a, kiedy tset zostanie osiągnięta,
konwektory zamykają się oraz dachowy system
nadmuchu ma niską prędkość; należy sprawdzać
przez 10 minut, czy temperatura tset jest stała i
czy jest utrzymywana. Zmniejszyć tset na 19 °C,
ogrzewanie zostanie zatrzymane, sprężarka
klimatyzacji uruchomi się; następnie tset
zostanie osiągnięta, sprawdzać przez 10 min. czy
temperatura tset jest stała oraz czy jest
utrzymywana.

5. Jeśli sprawdzanie odbywa się zgodnie z

warunkiem 3b, kiedy tset zostanie osiągnięta,
sprężarka klimatyzacji zatrzymuje się oraz
dachowy system nadmuchu ma niską prędkość;
sprawdzać przez 10 minut, czy temperatura tset
jest stała i utrzymywana. Zwiększyć tset na 23°C,
ogrzewanie zostanie uruchomione, sprężarka
klimatyzacji zatrzymuje się; sprawdzać przez 10
minut, czy temperatura tset jest stała i
utrzymywana.

6. Jeśli sprawdzanie jest przeprowadzane,

pomiędzy warunkiem 3-a i 3-b), na przykład tin
wynosi około 22°C, najpierw należy zmniejszyć
temperaturę do 18°C, potem podnieść ją do
23°C

7. Funkcja dogrzewania: JEDNOCZEŚNIE

WCISNĄĆ PRZYCISKI T3+T5, funkcja
dogrzewania jest aktywowana na 3 minuty.

Jeśli temperatura zewnętrzna wynosi < 5°C
nie da się uruchomić klimatyzacji, test musi
zostać wykonany w zamkniętej ogrzewanej
przestrzeni
Jeśli temperatura zewnętrzna >= 24°C,
ogrzanie nie uruchomi się, najpierw
należy schładzać temperaturę
Test wykonywać w cieniu lub pod
przykryciem, aby uniknąć efektu
nagrzewania słońcem.

* Spaliny są toksyczne !!
* Za każdym razem, kiedy wykonywane są testy
przy uruchomionym silniku, należy zapewnić
odpowiednią wentylację lub system odsysania
spalin
* Przestrzegać wszystkich zasad
bezpieczeństwa.
ZALECENIA DLA SKUTECZNEGO DZIAŁANIA
KLIMATYZACJI

• Jeśli temperatura wewnątrz pojazdu jest wyższa niż

temperatura zewnętrzna podczas uruchamiania
silnika, klimatyzacja zacznie w pełni skutecznie działać
po jakimś czasie. Najlepiej przewietrzyć pojazd,
otwierając okno oraz ustawiając sterowniki na
„Maksymalne chłodzenie”. Kiedy pojazd został
wywietrzony, należy zamknąć okna oraz ustawić
sterowniki dmuchawy, zgodnie z wygodą osobistą.

• Woda wytwarzana przez proces odwilgacania jest

odprowadzana z systemu poprzez rurki spustowe,
znajdujące się pod pojazdem. Może to spowodować
tworzenie się małej kałuży wody na drodze, kiedy
pojazd stoi, jednak nie powinno to stanowić
problemu.

URUCHOMIENIE I OBSŁUGA
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Kiedy klimatyzator działa oraz przycisk wlotu świeżego
powietrza zostanie wciśnięty, powietrze wewnątrz
pojazdu zostanie wymienione oraz schłodzone
świeżym powietrzem z zewnątrz pojazdu, jednakże,
skuteczność klimatyzatora spada, jeśli klapa regulacji
dopływu świeżego powietrza jest otwarta.
Klimatyzator powinien być poddany
konserwacji przed i po sezonie letnim, aby
zapewnić skuteczne działanie.
Aby utrzymać sprężarkę przewody oraz
uszczelki w dobrej kondycji, klimatyzację
należy załączać na przynajmniej 10 minut raz
w tygodniu, nawet w zimie o ile pozwolą na
to warunki pogodowe i temperatura
otoczenia będzie wyższa niż +4°C
Klapa (w niektórych modelach), sterowana za
pomocą przycisku świeżego powietrza stale
dostarcza świeżego, lecz ciepłego powietrza
do wnętrza; zatem, skuteczność chłodzenia
klimatyzatora w tym okresie jest zmniejszona.
Klapa świeżego powietrza musi być
zamknięta, kiedy zachodzi potrzeba szybkiego
schłodzenia lub jeśli otaczające powietrze jest
bardzo gorące.

W przypadku mycia pojazdu za pomocą wody
pod ciśnieniem, należy upewnić się, że
klimatyzator jest wyłączony. W przeciwnym
razie łopaty wentylatora mogą ulec
uszkodzeniu.

OGRZEWANIE DODATKOWE
(W WYBRANYCH MODELACH)
Kiedy nagrzewnica jest załączona, ciepło płynie przez
wymiennik ciepła w pojeździe oraz silnik pojazdu.
Kiedy chłodziwo osiągnie temperaturę ok. 55 °C, w
zależności od wybranego ustawienia wentylatora,
wentylator pojazdu jest załączany, a ciepło jest
przekazywane do przedziału pasażerów.
Działanie ogrzewanie sterowane jest przez moduł
kontrolny.
Kontrole bezpieczeństwa przed uruchomieniem
Należy wizualnie sprawdzić system paliwowy pod kątem
przecieków.
Obniżanie temperatury
Funkcja obniżania temperatury jest aktywna jedynie, kiedy
pojazd się porusza oraz ma załączone ogrzewanie
dodatkowe. Poziomy kontrolne są osiągane szybciej oraz
działanie nagrzewnicy jest dostosowywane do niższego
zapotrzebowania na ciepło.

Jeśli płomień sam gaśnie podczas działania,
nagrzewnica jest uruchamiana ponownie. Jeśli
nagrzewnica nie włączy się w ciągu 75 sekund
po uruchomieniu pompy paliwowej,
pozostanie wyłączona. Ten status można
naprawić za pomocą krótkiego wyłączenia
oraz ponownego załączenia.

W przypadku przegrzania (np. brak
chłodziwa, niedostatecznie
wentylowany obieg chłodziwa), załącza
się czujnik przegrzania, dostawa paliwa
jest przerwana oraz nagrzewnica jest
wyłączana
Kiedy przyczyna przegrzania została
wyeliminowana, nagrzewnicę można
ponownie uruchomić, wyłączając i
ponownie ją załączając (pod
warunkiem, że nagrzewnica została
wystarczająco schłodzona, temperatura
chłodziwa <70° C).

Jeśli nagrzewnica nie załączy się w ciągu 105
sekund po uruchomieniu pompy paliwowej,
próba jej uruchomienia jest powtarzana.
Jeśli nagrzewnica nie załączy się w ciągu
kolejnych 75 sekund, nagrzewnica wyłącza
się. Po nieakceptowalnej ilości prób
uruchomienia, sterownik jest blokowany.
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PROGRAMATOR (WYBRANE MODELE)
Po tym jak nagrzewnica została
wyłączona z powodu przegrzania
nieakceptowalną ilość razy, sterownik
jest blokowany.

Długie wciśnięcie przycisku
Przycisk należy przytrzymać dłużej niż przez 2 sekundy

Nagrzewnica jest wyłączona, jeśli
górna i dolna granica napięcia
została osiągnięta.
Nagrzewnica nie uruchamia się, kiedy
świeca żarowa jest wadliwa lub kiedy
przewód elektryczny pompy dozującej
jest przerwany.
Prędkość silnika wentylatora jest stale
monitorowana. Jeśli silnik wentylatora nie
uruchomi się, jest blokowany lub jeśli
prędkość spadnie poniżej 40% nominalnej
prędkości, nagrzewnica jest wyłączana po
60 sek.

Czasomierz EasyStart Timer służy do zaprogramowania
działania ogrzewania dodatkowego.

Funkcje przycisków
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•

przy wyłączonym wyświetlaczu > EasyStart Timer

•

włącza się, wyświetlony zostanie ekran startowy.

•

zatwierdzona zostanie wybrana funkcja.

•

zatwierdzone zostaną wprowadzone dane.

•

przy wyłączonym wyświetlaczu > EasyStart
Timer włącza się, wyświetlony zostanie ekran
startowy.

Przycisk należy przytrzymać krócej niż przez 2 sekundy
•

wyświetlona, włączona funkcja zostanie
zakończona, pozostałe włączone funkcje pozostaną
niezmienione.

•

przy naciskaniu Short press za każdym razem
następuje przejście o jeden poziom wyżej – aż do
wyłączenia zegara EasyStart Timer.

•

wyświetlany jest ekran startowy i żadna funkcja nie
jest włączona > wyłączenie zegara EasyStart Timer

•

wyświetlane jest menu podrzędne zegara EasyStart
Timer > ustawienie zostanie zamknięte,
wprowadzone do tej pory wartości nie zostaną
zapisane.

•

przy wyłączonym wyświetlaczu > EasyStart Timer
włącza się, wyświetlony zostanie ekran startowy.

Krótkie wciśnięcie przycisku
Przycisk należy przytrzymać krócej niż przez 2 sekundy

wszystkie funkcje zostaną zakończone

Krótkie wciśnięcie przycisku

Długie wciśnięcie przycisku
Przycisk należy przytrzymać dłużej niż przez 2 sekundy.
Urządzenie grzewcze zostanie niezwłocznie włączone
przy włączonym lub wyłączonym wyświetlaczu
(poza sytuacjami trwającego programowania lub
wprowadzania ustawień).

•

URUCHOMIENIE I OBSŁUGA
Wcisnąć

•

1 x / przytrzymać wciśnięty

Czasomierz EasyStart Timer znajduje się głównym
menu oraz pojawia się ekran Start > w zakładce
Menu, po lewej stronie, pojawia się kolejny,
migający symbol na środku.

•

Czasomierz EasyStart Timer znajduje się w >
podmenu, wyświetlana wartość jest zmieniana (na
mniejszą) lub wyświetlana jest kolejna sekcja.

•

jeśli wyświetlacz pokazuje stan Wył. > Czasomierz
EasyStart Wł., pojawia się wyświetlacz Start.

Wcisnąć

•

•

•

1 x / przytrzymać wciśnięty

Czasomierz EasyStart znajduje się Głównym menu
oraz pojawia się ekran Start > w zakładce Menu, po
lewej stronie, pojawia się kolejny, migający symbol
na środku.
Czasomierz EasyStart znajduje się w > podmenu,
wyświetlana wartość jest zmieniana (na mniejszą)
lub kolejna sekcja jest wyświetlana.
jeśli wyświetlacz pokazuje stan Wył. > Czasomierz
EasyStart Wł., pojawia się wyświetlacz Start.

Uwagi dotyczące działania i ustawień
Aktywacja Czasomierza EasyStart
Jeśli wyświetlacz nie jest podświetlany, Czasomierz
EasyStart musi zostać aktywowany (nie musi być
aktywowany, jeśli ogrzewanie jest Wł. za pomocą
długiego przyciśnięcia). Krótko przycisnąć jeden z
czterech przycisków, ekran Start pojawi się na
wyświetlaczu, następnie, kontynuować działanie lub
wybór ustawień.
Aktywacja elementu w menu
Symbol elementu menu wybranego do aktywacji pojawia
się na środku i miga na wyświetlaczu. W przypadku kilku
aktywnych pozycji menu, co drugi symbol jest
wyświetlany.
Wyświetlacz jest podświetlany

•

w trakcie użytkowania Czasomierza EasyStart.

•

jeśli zacisk 58 jest przyłączony, przy włączonym
oświetleniu pojazdu.

•

jeśli ogrzewanie jest Wł.

Ekran wygasza się
Jeśli oświetlenie pojazdu jest wył., żadna nagrzewnica lub
dodatkowe urządzenie nie jest załączone lub jeśli
wprowadzane są ustawienia lub wykonywane jest
zadziałanie, wyświetlacz gaśnie w ciągu 10 sekund, tj.
Czasomierz EasyStart przełącza się w tryb czuwania. Dla
wprowadzenia danych, należy najpierw wcisnąć jeden z
czterech przycisków (nie dotyczy włączenia ogrzewania
funkcją długiego przyciśnięcia
.

Migający symbol / migająca wartość
Migający symbol w Głównym menu w
zakładce Menu jest aktywowany za pomocą
przycisku
.
W podmenu można potwierdzić wartość migania lub
dokonać wyboru za pomocą
przycisku

lub

.

Ogrzewanie Wł. za pomocą długiego przyciśnięcia
Nagrzewnica jest natychmiast załączana.
Ogrzewanie Wył. za pomocą długiego przyciśnięcia
Jeśli nagrzewnica oraz urządzenie dodatkowe są w trakcie
działania, oba urządzenia są wyłączane.
Anulowanie / wychodzenie z ustawień
Ustawienie można anulować, lub wyjść z niego za
pomocą przycisku.
Potwierdzenie wprowadzonych danych
Ustawienia i zmiany należy zawsze
potwierdzić za pomocą przycisku
razie zostaną one utracone.

- w przeciwnym
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Ustawienie czasu pracy
Czas pracy można ustawić za pomocą
przycisku

lub

.

Ustawianie zakresu czasu działania min. 10 - max. 120
minut, dane są wprowadzane co 1 minutę. Tryb ciągłego
nagrzewania jest dodatkowo dostępny dla wszystkich
nagrzewnic powietrza. Czas działania nagrzewnicy oraz
urządzenia dodatkowego może być ustawiony jako inny
dla każdego urządzenia.
Uwagi dotyczące działania oraz ustawienia.
Wydłużanie czasu działania.
Czas działania można wydłużyć, aż do 720 min.,
informacje są wprowadzane od 120-tej minuty, co 5
minut. Aby tego dokonać, należy skontaktować się z
warsztatem montażowym.
Tryb działania wentylacji
Tryb wentylacji nie jest dostępny we wszystkich rodzajach
nagrzewnic (szczegóły znajdują się w opisie technicznym
nagrzewnicy).
Czujnik temperatury
W niżej opisanych ustawieniach i działaniach, zakłada się,
że czujnik temperatury jest podłączony do nagrzewnicy
wody. W przypadku nagrzewnic powietrza, czujnik
temperatury zamontowany w nagrzewnicy oraz który
zapewnia kontrole nagrzewnicy, może być również
używany do określania wewnętrznej temperatury.

Dodatkowe urządzenie
Dodatkowym urządzeniem może być np. druga
nagrzewnica czy klimatyzacja postojowa. Co więcej, można
również połączyć nagrzewnicę z wentylatorem; wentylator
wówczas jest używany do dystrybucji powietrza we
wnętrzu pojazdu. Nagrzewnica oraz urządzenie dodatkowe
mogą być obsługiwane jednocześnie lub niezależnie od
siebie.
Ilość symboli oraz ekranów różni się w
zależności od zamontowanej nagrzewnicy i jej
funkcji.
Ustawienia fabryczne
Program / Wybór wstępny (dla wszystkich nagrzewnic)

• Grupa dni tygodnia Pn - Pt
• Czas odjazdu 07:00
• Język EN
• Format godziny 24 h
• Czas pracy dla wyboru wstępnego
(ustawienie wstępne) 30 minut

Nagrzewnice powietrzne

• Czas pracy 30 minut
• automatyczne obliczanie czasu WYŁ
Nagrzewnice wodne

• Czas pracy 30 minut
• automatyczne obliczanie czasu WYŁ
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HOLOWANIE
Należy zawsze holować pojazd zgodnie z
miejscowymi przepisami prawa.
Aby wykonać bezpieczny manewr holowania,
należy wybrać wózek holowniczy o
odpowiedniej pojemności.
Przed holowaniem; uruchomić silnik, jeśli to
możliwe oraz ustawić skrzynię biegów na
neutralne położenie.
Maksymalna prędkość holowania wynosi
30 km/h.
Jeśli silnik nie działa lub skrzynia biegów jest
uszkodzona, należy zdemontować wał
napędowy pomiędzy osią i skrzynią biegów.
Jeśli mechanizm różnicowy jest wadliwy,
należy użyć wózka holowniczego z opcją do
uniesienia tylnych kół, celem holowania
pojazdu.
Z przodu i z tyłu pojazdu znajdują się złącza
do zasilania w powietrze, które mogą
zostać użyte do dodatkowego zasilenia w
powietrze, aby zwolnić hamulec ręczny, w
przypadku awarii silnika.
W nagłym wypadku; pojazd można również
holować bez demontażu wału napędzającego,
chyba, że skrzynia biegów jest uszkodzona.
W takim przypadku; należy uruchomić silnik
na niskim jałowym, ustawić neutralny tryb
skrzyni biegów (N), holować pojazd, nie
przekraczając prędkości 25 km/h, nie dłużej
niż przez 2 godziny,

Przygotowanie do holowania pojazdu:

• Otworzyć maskę pojazdu.

W niektórych modelach, z tyłu pojazdu znajduje się
również otwór do montażu haka holowniczego. Jeśli
pojazd jest holowany od tylnej strony, należy usunąć
plastikową pokrywę, znajdującą się na tylnym zderzaku
oraz odpowiednio przykręcić hak holowniczy.

• Wyciągnąć hak holowniczy ze skrzyni bagażowej.
• Umieścić hak holowniczy w gwintowanym gnieździe
pod maską

• Połączyć pręt holowniczy z hakiem holowniczym.
• Podłączyć drugi koniec pręta holowniczego do pojazdu
holującego.

Hak holowniczy należy używać wyłącznie do holowania
swojego pojazdu. W przypadku uszkodzenia elementów
sterowania lub przedniej osi, należy unieść przednią część
pojazdu.

Tylny zaczep holowniczy musi być
wykorzystywany do holowania pojazdu w
sytuacji awaryjnej.
NIE UŻYWAĆ do holowania przyczep.
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CZYSZCZENIE CZĘŚCI ZEWNĘTRZNEJ
Niektóre systemy czyszczenia pod
ciśnieniem są wystarczająco mocne, aby
dostać się do uszczelek drzwi i okien oraz
uszkodzić obudowę i zamki.
Nigdy nie należy nakierowywać
strumienia wody bezpośrednio na pobór
powietrza silnika, pobory powietrza
nagrzewnicy, uszczelnienia nadwozia
(drzwi, okna, itp.), ani też na żadne
komponenty, które mogą ulec
uszkodzeniu (światła, lusterka,
zewnętrzne obramowania, itp.).
Nie należy używać systemu czyszczenia
pod ciśnieniem w obszarze przedziału
silnikowego, ponieważ może to
uszkodzić delikatne elementy, układy
elektryczne, itp.
Należy koniecznie przeczytać oraz
przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i
wytycznych, dołączonych do środków
czystości.
Nigdy nie należy używać środków
czystości, które nie są zatwierdzone do
użytku z pojazdami.
Podczas mycia pojazdu, należy zachować
ostrożność, aby nie kierować wody na
gorące elementy, tj. elementy silnika, tarcze
hamulców, obręcze (jeśli są gorące). Zimna
woda naniesiona na gorące elementy może
spowodować pękanie oraz wczesne
uszkodzenia tych elementów.
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W przypadku mycia pojazdu za pomocą wody
pod ciśnieniem, należy upewnić się, że
klimatyzator jest wyłączony. W przeciwnym
razie łopaty wentylatora mogą ulec
uszkodzeniu.

Szyba i lustra

Substancje żrące takie jak ptasie odchody,
żywica drzewna, martwe insekty, plamy
smoły, sól drogowa oraz odpady
przemysłowe mogą uszkodzić lakier pojazdu.
Wszystkie osady tego typu należy
niezwłocznie usuwać, aby zapobiec
uszkodzeniu lakieru pojazdu.

Nigdy nie należy używać rysujących środków czyszczenia
lub metalowych skrobaczek do lodu podczas czyszczenia
luster lub szyb.

Usuwać osady z błota i brudu za pomocą węża z wodą pod
niskim ciśnieniem przed właściwym myciem pojazdu.
Należy często myć pojazd za pomocą gąbki oraz obfitej
ilości zimnej lub letniej wody, zawierającej odpowiednią
ilość szamponu dla aut. Dokładnie osuszyć nadwozie irchą
lub jej substytutem.
Usuwanie plam smoły
Należy używać benzyny lakowej do usuwania plam smaru
oraz tłustych plam, trudnych do usunięcia z lakieru. Po
użyciu benzyny lakierniczej należy dane miejsce
niezwłocznie umyć wodą z mydłem, aby usunąć
pozostałości benzyny.
Konserwacja podwozia
Materiały korozyjne używane na autostradach do
usuwania pokrywy śnieżnej i lodowej mogą gromadzić się
na podwoziu pojazdu. Jeśli te materiały nie zostaną
usunięte, może dojść do przyśpieszonej korozji. Należy
regularnie spłukiwać podwozie czystą wodą oraz
szczególnie zwracać uwagę na obszary, w których zbiera
się błoto i kamienie. Jeśli zostanie wykryte uszkodzenie lub
korozja, należy niezwłocznie sprawdzić pojazd u
autoryzowanego dilera.

Szyba oraz szkło luster należy myć wodą z mydłem oraz
miękką szmatką. Pozwoli to uniknąć zniszczenia
powierzchni odblaskowej lustra.

Należy zwracać szczególną uwagę, aby nie porysować
wewnętrznej powierzchni okien pojazdu. Wewnętrzne
powierzchnie szyb nie mogą być czyszczone za pomocą
brudnych, rysujących szybę materiałów. Okna należy myć
czystą, wilgotną szmatką.
Naprawa pomniejszych uszkodzeń farby
Należy regularnie kontrolować lakier pod kątem
uszkodzeń. Jakiekolwiek ubytki, pęknięcia lub głębokie
zadrapania lakieru/nadwozia należy niezwłocznie
naprawiać. Odkryty metal szybko koroduje oraz jeśli nie
dba się o niego na bieżąco, może dojść do konieczności
wykonania obszernych napraw.
Niewielkie ubytki oraz zadrapania można naprawić, stosując
materiały oraz porady dilera Otokar. Większe obszary
uszkodzenia wymagają profesjonalnej naprawy oraz
konieczna jest konsultacja z autoryzowanym dilerem.
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CZYSZCZENIE WNĘTRZA
Należy przeczytać wszystkie informacje oraz
wytyczne dotyczące używania, dołączone do
środków czyszczenia. Niektóre produkty
zawierają substancje, które są szkodliwe
oraz mogą powodować problemy
zdrowotne, jeśli są wykorzystywane w
nieodpowiedni sposób.
Nie należy polerować ani nabłyszczać deski
rozdzielczej. Wypolerowane powierzchnie
odbijają światło oraz mogą przeszkadzać
kierowcy.
Wyczyścić podłogę w przedziale pasażerskim za
pomocą mokrego mopa, a następnie osuszyć ją.
Powierzchnie plastikowe oraz materiałowe należy
czyścić ciepłą wodą i mydłem bez detergentów.
Następnie, należy wytrzeć do czysta za pomocą
miękkiej szmatki.
Do czyszczenia deski rozdzielczej i urządzeń kontrolnych
należy używać jedynie miękkiej szmatki. Nie należy
używać płynów lub sprajów czyszczących.
Pasy bezpieczeństwa
Należy uważać, aby woda, środki czyszczące
lub materiał szmatek nie dostał się do
mechanizmu pasów bezpieczeństwa.
Całkowicie wyciągnąć
pasy
bezpieczeństwa
i użyć do
Jakakolwiek
substancja,
która dostanie
się do
czyszczenia mechanizmu
ciepłej wody może
oraz mydła
bezna
detergentu.
wpłynąć
działanie
Należy poczekać,
pasy bezpieczeństwa
wyschną,
pasóważbezpieczeństwa
podczassame
kolizji.
utrzymując je w pełni wyciągnięte. Sprawdzić strukturę
pasów pod kątem zniszczenia lub zużycia. Jakiekolwiek
zużycie lub zniszczenie musi być zgłoszone.

KONSERWACJA

Odpowiedzialności właściciela

Systematyczna konserwacja to kluczowy czynnik, który
zapewnia stałą niezawodność i skuteczność pojazdu.

Jakikolwiek duży lub nagły spadek poziomu
płynów lub nierówne zużywanie się kół musi
być niezwłocznie zgłoszone
wykwalifikowanemu technikowi.

Właściciel jest odpowiedzialny za konserwację. Należy
upewnić się, że czynności konserwacyjne, serwisowe (np.:
wymiana oleju), kontrolne, są przeprowadzane przez
właściciela, wtedy, kiedy to konieczne.
Wymagania dot. rutynowej konserwacji pojazdu
znajdują się w tabeli okresowej konserwacji.
Większość koniecznej konserwacji podwozia wymaga
specjalistycznej wiedzy oraz sprzętu, a najlepiej, jeśli jest
wykonywana przez zaufanego Dilera Otokar /
Autoryzowanego Serwisanta.
Czyszczenie tapicerki przeprowadzać regularnie przy
użyciu nieagresywnych środków czyszczących.
W niektórych modelach fotele mogą być dodatkowo
tapicerowane szlachetną skórą naturalną. Podlega ona
wysychaniu, co jest procesem normalnym. Aby długo
zachować jej właściwości należy ją oczyszczać i nawilżać
regularnie przy pomocy specjalistycznych środków
konserwujących.

Poza rutynową konserwacją, wiele prostych kontroli
należy wykonywać częściej.
Informacje dot. codziennych oraz cotygodniowych kontroli
znajdują się sekcji „Okresowa Konserwacja Zapobiegawcza”.
Niesprzyjające warunki jazdy
Kiedy pojazd jest obsługiwany w niezwykle
niesprzyjających warunkach, należy zwracać większą
uwagę na wymagania serwisowania.
Niesprzyjające warunki jazdy obejmują:

• Powtarzająca się krótka odległość jazdy, do 10 km,
jazda przerywana lub długie okresy na jałowym
biegu.

Zaleca się zlecenie wykonania czyszczenia tapicerki
wyspecjalizowanym firmom czyszczącym.

Po długim okresie na jałowym biegu, o
długości np. jednej godziny lub dłuższe,
należy stabilnie prowadzić pojazd przez
przynajmniej 10 minut przy prędkości 35
km/h lub większej.

•

Prowadzenie w pylących i/lub piaszczystych warunkach.

•

Prowadzenie po nierównych i/lub błotnistych drogach.

•

Jazda z niezwykle gorących warunkach.

Należy skontaktować się z autoryzowanym
Dilerem / Serwisantem, aby otrzymać poradę.
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KONSERWACJA
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Jeśli pojazd był ostatnio prowadzony, nie
należy dotykać elementów układu
wydechowego lub chłodzącego, aż do
momentu schłodzenia silnika.
Nigdy nie pozostawiać uruchomionego
silnika w niewentylowanym
pomieszczeniu - spaliny są trujące oraz
niezwykle niebezpieczne.
Nie należy pracować pod pojazdem,
używając jedynie podnośnika jako
jedynego źródła podparcia.
Należy trzymać ręce i ubrania z dala
pasów napędowych oraz kół pasowych.
Przed wykonywaniem pracy w przedziale
silnika, należy zdjąć metalowe
bransoletki oraz biżuterię.

Nie należy dotykać przewodów lub
elementów elektrycznych, kiedy silnik jest
uruchomiony lub kiedy rozrusznik jest
włączony.
Nie należy pozwalać na kontakt narzędzi
lub metalowych części pojazdu z
przewodami lub biegunami
akumulatorów.

Trujące płyny

Płyny wykorzystywane w pojazdach silnikowych są
trujące i nie należy ich spożywać lub pozwalać na ich
kontakt z otwartymi ranami.
Dotyczy substancji; kwas akumulatorowy, substancje
zapobiegające zamarzaniu, płyn hamulcowy, sprzęgła i
wspomagania kierownicy, paliwo, olej silnikowy oraz
dodatkowe substancje spryskiwaczy szyby przedniej.
Dla własnego bezpieczeństwa, zawsze należy czytać i
przestrzegać wszystkich instrukcji, wydrukowanych na
etykietach i pojemnikach.
Zużyty olej silnikowy
Zbyt długi kontakt ze zużytym olejem silnikowym może
spowodować poważne zaburzenia skórne, w tym
zapalenie i raka skóry. Po kontakcie z olejem miejsca
kontaktu należy zawsze dokładnie umyć
Nielegalne jest zanieczyszczanie studzienek
kanalizacyjnych lub gleby. Należy korzystać
ze specjalistycznych punktów utylizacji
zużytego oleju oraz toksycznych substancji
chemicznych.
Układ paliwowy
W żadnym przypadku, żadna część układu
paliwowego nie może być zdemontowana
lub wymieniona przez inną osobę niż
odpowiednio autoryzowany technik
pojazdu. Niezastosowanie się do tej
wytycznej może spowodować wylanie się
paliwa, w konsekwencji ryzyko pożaru.
Należy upewnić się, że iskry oraz
nieosłonięte światła znajdują się z dala
przedziału silnika.
Należy nosić ubrania ochronne, łącznie z
rękawicami, gdzie ma to praktyczne
uzasadnienie, wykonanymi z
nieprzepuszczalnego materiału.
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KONTROLA EMISJI I REGENERACJA
Pojazd jest wyposażony w różne urządzenia i sprzęt
kontrolny, zaprojektowany, aby spełnić poszczególne
wymagania dotyczące emisji. Należy mieć świadomość, że
nieautoryzowana wymiana, modyfikacja lub
manipulowanie niniejszym sprzętem może być nielegalne
oraz podlegać sankcjom prawnym oraz karnym.
Co więcej, nie wolno zmieniać ustawień silnika. Zostały
one ustawione, tak aby zapewnić zgodność pojazdu z
surowymi regulacjami dotyczącymi emisji spalin.
Nieprawidłowe ustawienia silnika mogą niekorzystnie
wpłynąć na emisję spalin, działanie silnika oraz zużycie
paliwa. Mogą one również powodować wysokie
temperatury, które uszkadzają system oczyszczania oraz
pojazd.

Filtr cząstek stałych (DPF)
Cząsteczki gazów wydechowych zbierają się w filtrze DPF
w trakcie normalnej jazdy.
Kiedy odpowiednie warunki zostaną spełnione, układ
samoczynnie rozpocznie cykl regeneracyjny, aby dokonać
samooczyszczenia. Wymaga to, spełnienia pewnych
warunków przez silnik.
Regeneracja przebiega automatycznie podczas jazdy, w
zależności od warunków jazdy.
Kiedy regeneracja jest aktywowana, zapala się żółta
lampka ostrzegawcza DPF na desce rozdzielczej.

KONSERWACJA
Procedura regeneracji wytwarza wysokie
temperatury w filtrze cząstek stałych. Ciepło
jest odczuwalne jako promieniujące spod
pojazdu, jest to normalne i nie jest powodem
do niepokoju. Jednakże, pojazdu nie należy
parkować nad materiałem palnym, zwłaszcza
w suchych warunkach. Wytworzone ciepło
może być wystarczające, aby spowodować
pożar, kiedy pojazd znajduje się blisko
materiału palnego, takiego jak długa sucha
trawa, papier, itp.

POKRYWY DOSTĘPU
KONSERWACYJNEGO
POKRYWY DOSTĘPU KONSERWACYJNEGO SILNIKA

GRUPA PRZYCISKU START/STOP
Jeśli wymaga się, aby uruchomić silnik podczas dowolnej
konserwacji lub naprawy, należy użyć grupy przycisków,
pokazanej na rysunku obok.

Aby uruchomić silnik:
1. Upewnić się, że kluczyk zapłonu znajduje się w

położeniu „P”; skrzynia biegów znajduje się w
położeniu „N” oraz hamulec ręczny jest zaciągnięty.

2. Wcisnąć przycisk klapy.
Jazda na krótkich dystansach lub w niskiej
temperaturze
Jeśli pojazd jest często prowadzony na krótkich
odległościach lub w zimnych warunkach pogodowych,
wówczas silnik może nie osiągać maksymalnej
temperatury działania. Oznacza to, że regeneracja filtra
cząstek stałych nie ma miejsca oraz że filtr nie jest
skutecznie czyszczony. Jeśli nagromadzenie się cząstek
stałych w filtrze osiągnie krytyczną wartość (tj. filtr zapcha
się), zapali się czerwona lampka ostrzegawcza DPF na
desce rozdzielczej.
W takim przypadku, wymagana jest regeneracja w
serwisie oraz należy niezwłocznie skontaktować się z
autoryzowanym Dilerem / Serwisem.

3. Wcisnąć i przytrzymać zielony przycisk znajdujący się
w grupie przycisków start/stop. Silnik zostanie
uruchomiony

Aby zatrzymać silnik:
Silnik i powiązane elementy (tj. chłodnica, filtry,
alternatory, sprężarka A/C, paski klinowe, pompa
chłodziwa, itp.) są dostępne po otwarciu tylnej klapy.
Dodatkowy dostęp jest również od spodu pojazdu.
Bagnet poziomu oleju silnikowego znajduje się po lewej
stronie silnika. Należy codziennie sprawdzać poziom
oleju, używając bagnetu (patrz sekcja „Układ
smarowania”)
Kiedy klapa jest otwarta, przełącznik bezpieczeństwa,
znajdujący się po prawej stronie klapy, uniemożliwia
uruchomienie silnika za pomocą kluczyka zapłonu.

Wcisnąć czerwony przycisk grupy przycisków start/stop
i przytrzymać go wciśnięty do czasu całkowitego
zatrzymania silnika.
Ponadto, w przedziale silnika:
Znajduje się gniazdo elektryczne typu
NATO dla dodatkowego zasilania w
energię elektryczną;
np. w trakcie naprawy.

Przed ostatnim rzędem siedzeń (tylna część pojazdu) na
podłodze, znajdują się również dwie pokrywy
konserwacyjne. Pokrywy można zdemontować, usuwając
z nich śruby montażowe. Tylna część silnika (tj. filtry
paliwowe, etc.) oraz skrzynia biegów jest dostępna
poprzez te pokrywy.
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UKŁAD SILNIKA (MAN)

1. Pakiet chłodnicy

11. Sprężarka klimatyzatora

20. Zbiornik powietrza

2. Zbiornik hydrauliczny układu sterowania

12. Dodatkowa nagrzewnica

21. Filtr oleju silnikowego

3. Bagnet poziomu oleju

13. Filtr paliwa dla dodatkowej nagrzewnicy

22. Zbiornik wyrównawczy chłodziwa

4. Napinacz pasa serpentynowego

14. Separator oleju układu sprężonego powietrza

23. Koło pasowe pompy chłodziwa

5. Koło sprężarki powietrza

15. Suszarka powietrzna

24. Dwa alternatory

6. Koło pompy napędowej wentylatora hydrostatycznego

16 Zbiornik Ad-Blue

25. Grupa filtra powietrza

7. Napinacz pasa pompy napędowej wentylatora
hydrostatycznego

17. Separator paliwo-woda

26. Zbiornik oleju napędowego
wentylatora hydrostatycznego

8. Koło pasowe wału korbowego

18. Zbiornik automatycznego systemu kontroli poziomu

9. Filtr oleju
10. Napinacz pasa sprężarki klimatyzatora
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(wybrane modele)
19. Zbiornik wyrównawczy chłodziwa

KONSERWACJA
UKŁAD SILNIKA (CUMMINS)

1. Koło pasowe wału korbowego

7. Sprężarka klimatyzatora

2. Napinasz pasa napędowego

8. Skrzynia korbowa

3. Alternator 2

9. Filtr oleju

4. Alternator 1

10. Sprężarka klimatyzatora

5. Koło pasowe pompy chłodziwa

11. Sprężarka powietrza

6. Napinacz pasa napędowego sprężarki
klimatyzatora

12. Moduł sterowania elektronicznego
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1. Rozgrzać silnik (Temperatura oleju to ok. 80 ºC).

UKŁAD SMAROWANIA

2. Zaparkować pojazd na równej powierzchni.

Częstotliwość wymiany oleju zależy od intensywności
używania silnika oraz jakości oleju. Okresy wymiany
oleju dla zalecanych środków poślizgowych znajdują się
w tabeli okresowej konserwacji.

3. Zatrzymać silnik.

Jeśli okresy wymiany oleju nie zostaną osiągnięte w
ciągu roku, olej należy wymieniać raz w roku.

KONTROLA POZIOMU OLEJU
1. Zaparkować pojazd na płaskiej powierzchni.
Jeśli silnik jest nagrzany; należy poczekać
ok. 15 minut, przed sprawdzeniem
poziom oleju. Jeśli silnik jest zimny,
sprawdzić poziom oleju bez czekania.

2. Wyjąć bagnet.
3. Wytrzeć za pomocą ściereczki nie pozostawiającej
zanieczyszczeń.

4. Całkowicie zanurzyć bagnet, aż do momentu,

kiedy znajdzie się we właściwym miejscu oraz
ponownie go wyciągnąć.

5. Sprawdzić poziom oleju: powinien on być na

poziomie pomiędzy oznaczeniami „MIN” i „MAX”.

6. Jeśli poziom oleju jest poniżej dolnego oznaczenia
„MIN”, należy dodać odpowiedni olej to miski
olejowej.

7. Jeśli poziom oleju jest powyżej górnego oznaczenia
„MAX”, należy odprowadzić odpowiednią ilość
oleju.

WYMIANA OLEJU
1.

W pojazdach z układem automatycznej
kontroli poziom oleju; Podczas wymiany
oleju silnikowego, należy również wymienić
olej w zbiorniku układu.
Zużyty olej zawiera substancje
zanieczyszczające, które są niebezpieczne dla
ludzkiego zdrowia. Unikać bezpośredniego
kontaktu z olejem. Używać odpowiednich
ubrań i sprzętu.
Należy być ostrożnym podczas spuszczania
gorącego oleju. W przypadku kontaktu z
olejem może dojść do stałego uszkodzenia
skóry. W sytuacji, gdy kontakt nastąpi, należy
dane miejsce przemyć obfitą ilością wody z
mydłem. Nie należy używać oleistych
produktów do czyszczenia (oleju napędowego,
benzyny, rozcieńczalnika, rozpuszczalnika, itp.)
W przypadku jakichkolwiek oparzeń,
skontaktować się z najbliższą placówką
medyczną.
Wylewanie zużytego oleju do gleby, ścieków,
kanałów jest niebezpieczne i zabronione.
Zużyty olej należy dostarczać w specjalnych
pojemnikach do autoryzowanych firm
świadczących usługi utylizacyjne.
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4. Umieścić zbiornik odpowiednio pod silnikiem.
Ryzyko poparzenia:
Należy zachować ostrożność podczas
opróżniania gorącego oleju. Zebrać zużyty
olej, tak aby uniknąć rozlania na podłodze.
Wyrzucać, zgodnie z zasadami ochrony
środowiska.

5. Odkręć korek spustowy i spuść olej.
6. Umieścić korek spustowy z nową uszczelką oraz
zakręcić.

7. Usunąć korek zbiornika oraz nalać odpowiedniego
oleju poprzez szyjkę zbiornika.

8. Sprawdzić poziom oleju.

KONSERWACJA
WYMIANA FILTRA OLEJU (MAN)
Nie należy wyrzucać zużytego filtra w
miejscach do tego nie przeznaczonych. Należy
dostarczyć go w odpowiednich pojemnikach
do autoryzowanych firm świadczących usługi
utylizacyjne.

3. Należy użyć prawidłowego filtra oleju z nowym
pierścieniem O-ring.

4. Nałożyć lekką cienką warstwę oleju smarnego na

5. Założyć filtr na głowicę filtra oleju i dokręcić kluczem
dynamometrycznym z siłą 25 Nm.

powierzchnię pierścienia O-ring przed instalacją filtra.

1. Aby zdemontować filtr, należy użyć klucza do filtru
olejowego.

2. Oczyścić powierzchnię uszczelki głowicy filtra.
Pierścień O-ring może przykleić się do
głowicy filtra. Przed instalacją nowego
filtra, należy upewnić się, że został on
zdjęty.

Należy uważać, by do filtra nie dostały się
żadne zanieczyszczenia. W przypadku
korzystania z metalicznego lub
plastikowego uszczelnienia pod nasadką,
należy pamiętać o oderwaniu
uszczelnienia. Przebicie uszczelnienia za
pomocą noża lub ostrego przedmiotu może
spowodować przedostawanie się
zanieczyszczeń do zbiornika oleju.

Nadmierne mechaniczne dokręcenie filtra
może zdeformować gwinty lub uszkodzić
uszczelnienie elementu filtra.
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POJAZDY Z SILNIKIEM CUMMINS

4. Należy użyć odpowiedniego filtra oleju. Nałożyć
cienką warstwę czystego oleju silnikowego na
powierzchnię uszczelki filtra.

5. Napełnić filtr czystym olejem.
Należy uważać, by do filtra nie dostały się żadne
zanieczyszczenia. W przypadku korzystania z
metalicznego lub plastikowego uszczelnienia pod
nasadką, należy pamiętać o oderwaniu
uszczelnienia. Przebicie uszczelnienia za pomocą
noża lub ostrego przedmiotu może spowodować
przedostanie się zanieczyszczeń do zbiornika
oleju.

1. Oczyścić obszar wokół głowicy filtra oleju smarnego.
2. Aby zdemontować filtr, należy użyć klucza do filtru

1. Oczyścić obszar wokół głowicy filtra oleju smarnego.

olejowego.

3. Oczyścić powierzchnię uszczelki głowicy filtra.
Pierścień O-ring może przykleić się do
głowicy filtra. Przed instalacją nowego
filtra, należy upewnić się, że został on
zdjęty.

2. Aby zdemontować filtr, należy użyć klucza do filtru olejowego.
6. Założyć filtr na głowicę filtra oleju. Dokręcać filtr, aż

uszczelka wejdzie w kontakt z powierzchnią głowicy
filtra. Dokręcić 3/4 do 1 obrotu po tym, jak uszczelka
wejdzie w kontakt z głowicą filtra.

3. Wymienić filtr papierowy, oddzielając go od
pokrywy.

4. Przy każdej wymianie filtru oleju należy wymienić
pierścień O-ring na pokrywie.

Włożyć element filtra, suchy. Nie
napełniać olejem.
Nadmierne mechaniczne dokręcenie filtra
może zdeformować gwinty lub uszkodzić
uszczelnienie elementu filtra.
Filtry oleju oraz paliwa znajdują się obok siebie
w lewym tylnym przedziale. Filtr oleju znajduje
się nad chłodnicą oleju. Jego wymiary są
większe niż filtra paliwa.
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ZBIORNIK SYSTEMU KONTROLI POZIOMU OLEJU

KONSERWACJA GŁÓWNEGO FILTRA OLEJU /

SILNIKOWEGO (JEŚLI NA WYPOSAŻENIU)

SEPARATORA WODY ORAZ ODPOWIETRZENIE UKŁADU
PALIWOWEGO
Paliwo jest palne. W obszarze roboczym i
obszarach o wspólnej z nim wentylacji zabrania
się palenia papierosów, rozpalania ognia,
korzystania ze świeczek, sprzętu powodującego
powstawanie łuków i przełączników celem
zredukowania możliwości poważnego urazu lub
śmierci w trakcie pracy z układem paliwowym.
Demontaż elementów układu paliwowego
można rozpocząć nie wcześniej niż 30 sekund
po zatrzymaniu silnika. Czas ten jest
potrzebny na obniżenie wysokiego ciśnienia
do odpowiednich poziomów.

Oczyścić powierzchnie wokół filtra przed
demontażem. Zabrudzenia i
zanieczyszczenia mogą uszkodzić układ
paliwowy.

5. Umieścić nasadkę filtra razem filtrem papierowym i

przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.

6. Dokręcić filtr z siłą dokręcania 40 Nm.
7. Sprawdzić poziom oleju.
8. Uruchomić silnik i sprawdzić pod kątem wycieków.

Niektóre pojazdy są wyposażone w opcjonalny
automatyczny układ kontroli poziomo oleju silnikowego.
Układ monitoruje poziom oleju w misce olejowej silnika
oraz automatycznie uzupełnia olej, kiedy to konieczne.
Zbiornik układu jest dostępny przez klapę za tylnym
prawym kołem. Korek wlewu paliwa znajduje się na
zbiorniku.
Okresowo należy sprawdzać poziom oleju w zbiorniku
oraz wymieniać olej silnikowy w okresach wymiany oleju
silnikowego. Częstotliwość serwisowania przedstawiono
w rozdziale „Okresowa konserwacja zapobiegawcza”.

Sprawdzić zbieranie się wody w separatorze
wody, przynajmniej raz w tygodniu.
Częstotliwość wymiany filtra przedstawiono w
rozdziale „Okresowa konserwacja
zapobiegawcza”.

Po demontażu oraz montażu elementów
układu olejowego, mogą wystąpić trudności z
uruchomieniem silnika. Rozruch może trwać
dłużej, a po uruchomieniu może pracować
nierówno przez kilka minut, aż powietrze w
układzie zostanie całkowicie usunięte.
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Spuszczanie nagromadzonego płynu
Gromadzenie się płynu wewnątrz miski (2)
nie może sięgnąć górnej granicy. Należy
sprawdzać poziom płynu i spuszczać go
regularnie. Separator wody jest dostępny
przez tylną klapę pojazdu.

1. Umieścić zbiornik pod wężem separatora.
2. Poluzować / usunąć śrubę spustu powietrza
3. Otworzyć zawór spustowy (3)
4. Całkowicie spuścić nagromadzony płyn
5. Zamknąć zawór (3)
6. Dopasować śrubę spustu powietrza oraz dokręcić z
siłą dokręcania 10 Nm

Wymiana elementu filtra

1. Wyjąć 4 śruby montażowe (4)
2. Zdjąć pokrywę.
3. Wyjąć zespól sprężynowy.
4. Wyjąć i wymienić element filtru na nowy.
5. Wymienić uszczelkę na nową.
6. Zamontować pokrywę oraz dokręcić z siłą
15 Nm.

Po instalacji separatora paliwowo-wodnego należy:
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• Zalać układ paliwowy (patrz paragraf

„Odpowietrzanie układu paliwowego”).

• Uruchomić silnik i sprawdzić pod kątem wycieków.
ODPOWIETRZENIE UKŁADU PALIWOWEGO
Przy rozruchu, nie używać rozrusznika silnika
ponad 30 sekund oraz poczekać 2 minuty
przed ponownym rozruchem. W przeciwnym
wypadku, może dojść do uszkodzenia.

W przewodach paliwowych oraz szynie typu
Common Rail panuje wysokie ciśnienie. Nigdy
nie należy poluzowywać żadnej armatury,
kiedy silnik jest uruchomiony. Może to
spowodować uszkodzenia ciała lub mienia.
Ręczna pompa zalewająca jest zamontowana na filtrze
paliwa.
Po demontażu i montażu elementów układu
paliwowego, należy w następujący sposób odpowietrzyć
układ paliwowy:

KONSERWACJA
WYMIANA FILTRA
PALIWOWEGO

WYMIANA ELEMENTU FILTRA PALIWOWEGO

Paliwo jest palne. W obszarze roboczym i
obszarach o wspólnej z nim wentylacji zabrania
się palenia papierosów, rozpalania ognia,
korzystania ze świeczek, sprzętu powodującego
powstawanie łuków elektrycznych oraz
przełączników, celem zredukowania możliwości
poważnego urazu lub śmierci w trakcie pracy
nad układem paliwowym.
Demontaż elementów układu paliwowego
można rozpocząć nie wcześniej niż 30 sekund
po zatrzymaniu silnika. Czas ten jest
potrzebny na obniżenie wysokiego ciśnienia
do odpowiednich poziomów.
Oczyścić powierzchnie wokół filtra przed
demontażem. Zabrudzenia i
zanieczyszczenia mogą uszkodzić układ
paliwowy.

1. Przekręcić kluczyk zapłonu do pozycji „P”.

POJAZDY Z SILNIKIEM MAN

2. Pociągnąć w górę gałkę pompy zalewającej (1).
3. Zalewać z użyciem pompy zalewającej, aż do
momentu, kiedy gałka utwardzi się.

Filtr paliwa jest dostępny przez pokrywę
konserwacyjną wewnątrz pojazdu.

1. Obrócić nasadkę filtra (1) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby ją poluzować.

4. Spróbować uruchomić silnik, jednocześnie

2. Usunąć z miski nasadkę filtra wraz z elementem

5. Po uruchomieniu silnika, wcisnąć gałkę pompy (1)

3. Wyjąć element filtra (3) i wymienić na nowy.

kontynuując zalewanie.

oraz dokręcić, obracając w prawo.

filtra (3).

4. Wyjąć pierścień O-ring (2) i wymienić na nowy.
5. Zamontować zespół nasadki filtra (1), pierścienia Oring (2) oraz elementu filtra (3) w misce.

6. Obrócić nasadkę filtra (1) w prawo oraz dokręcić z
siłą 25 Nm.

109

KONSERWACJA
SPUST Z FILTRA PALIWOWEGO

CZYSZCZENIE SITA GŁÓWNEGO FILTRA OLEJU

1. Zdemontować kanister filtra paliwowego.

1. Umieścić pojemnik pod filtrem.
2. Zamontować odpowiedni wąż na armaturze śruby
spustowej (1) oraz poprowadzić do pojemnika.

3. Poluzować śrubę spustową (1), obracając w lewo
(max. dwa obroty).

4. Poczekać, aż cały nagromadzony płyn zostanie
spuszczony.

5. Dokręcić śrubę spustową (1), obracając w
prawo.
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1. Spuścić wodę w głównym filtrze oleju.
2. Zdjąć nasadkę (1).
3. Wyjąć sito i wyczyścić ciepłą wodą z mydłem.
4. Wymienić pierścień O-ring (3)
5. Zamontować nowy pierścień O-ring, sito (2) i korek w
filtrze głównym i dokręcić siłą 12 Nm.

2. Zdemontować i wyrzucić element filtra i pierścień Oring.

3. Zamontować nowy element filtra.
4. Upewnić się, że klapy elementu filtra są
prawidłowo osadzone w kanistrze.

5. Założyć nowy pierścień O-ring i nasmarować czystym
olejem silnikowym.

Nie napełniać paliwem ciśnieniowej
strony filtra paliwowego (środek filtra).
Może to spowodować przedostanie się
zanieczyszczeń do układu paliwowego i
uszkodzenie jego komponentów.

KONSERWACJA
UKŁAD CHŁODZENIA
Chłodziwo jest toksyczne. Trzymać z dala od
dzieci i zwierząt. Jeśli układ nie jest używany,
utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami
dotyczącymi środowiska.
Nie usuwać korka ciśnieniowego z
rozgrzanego silnika. Poczekać, aż temperatura
chłodziwa spadnie poniżej 50 °C przed
usunięciem korka ciśnieniowego.
Rozpryśnięcie podgrzanego chłodziwa lub
para może spowodować urazy ciała.

6. Założyć filtr na głowicę filtra. Dokręcać filtr, aż

uszczelka wejdzie w kontakt z powierzchnią głowicy
filtra.

7. Dokręcić filtr paliwowy o dodatkowe 3/4 obrotu
po wejściu w kontakt. (Siła dokręcania: 32 Nm)

Nadmierne mechaniczne dokręcenie,
zdeformuje gwinty, uszczelnienie elementu
filtra lub kanister filtra.

Po instalacji filtra paliwowego:

•

Zalać układ paliwowy (patrz paragraf
„Odpowietrzanie układu paliwowego”).

•

Uruchomić silnik i sprawdzić pod kątem wycieków.

Podczas otwierania nakładki filtra,
obrócić ją o 1/4 obrotu przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara oraz poczekać,
aż ciśnienie całkowicie spadnie. Upewnić
się, że można bezpiecznie zdjąć nakładkę.
Aby zamknąć, przekręcić nakładkę w
prawo. Należy upewnić się, że jest
całkowicie dokręcona; w przeciwnym
razie, chłodziwo ucieknie przez poluźnioną
pokrywę, w formie pary. Jeśli nie zostanie
to zauważone, wraz z upływem czasu, w
układzie może zabraknąć chłodziwa.
Napełniać układ zalecanym chłodziwem
silnika w każdej porze roku. Odpowiednie
chłodziwo zapewnia ochronę
przeciwkorozyjną oraz zmniejsza
temperaturę zamarzania.

Nigdy nie stosować samej wody jako
chłodziwa. Stosowanie samej wody może być
przyczyną korozji

Nigdy nie używać wody morskiej w układzie
chłodzenia. Woda morska może powodować
zużycie i korozję układu.
W niektórych regionach, woda komunalna
może być słona lub twarda. Zatem, zawsze
należy używać zdemineralizowanej wody w
układzie systemie.
Czujnik poziomu jest zamontowany na
zbiorniku wyrównawczym. Jeśli poziom płynu
chłodzącego spadnie poniżej poziomu
minimalnego „MIN", zapali się kontrolka na
panelu przyrządów.
Zanieczyszczenie układu chłodzenia nie jest
zależne od ilości godzin pracy silnika. Zależy
ono od ilości pyłu i zanieczyszczeń w
środowisku. Okresy wymiany chłodziwa
znajdują się w sekcji „Okresowa konserwacja
zapobiegawcza”.
Jeśli jedynie potrzeba opróżnić chłodnicę,
można odizolować układ nagrzewania,
zamykając zawory w układzie chłodzenia. Nie
wolno zapomnieć otworzyć zaworów po
zakończeniu konserwacji.
Podczas uzupełniania układ musi zostać
odpowiednio napełniony, aby zapobiegać
korkom powietrznym. Podczas wypełniania,
powietrze musi być odprowadzone z kanałów
chłodziwa w silniku. Poczekać 2 do 3 minut,
aby powietrze mogło zostać odprowadzone;
następnie, dodać mieszankę, aby całkowicie
wypełnić układ.
Jeśli chłodziwo w liniach nagrzewnicy
również zostanie spuszczone, należy ustawić
nagrzewnicę w położeniu pracy (tj. zawory
nagrzewnicy są otwarte).
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Korek zbiornika znajduje się na zbiorniku
wyrównawczym oraz jest dostępny poprzez
tylną górną klapę.
Zbiornik wyrównawczy jest pól-przeźroczysty
dzięki czemu poziom wewnątrz zbiornika jest
widoczny z zewnątrz.

Opróżnianie
1. Usunąć korek ze zbiornika wyrównawczego.

Napełnianie
1. Usunąć korek zbiornika wyrównawczego i
nalać chłodziwo przez szyjkę zbiornika do
maksymalnego poziomu.
2. Uruchomić ogrzewanie dodatkowe na
przynajmniej 10 minut.
3. Uzupełnić chłodziwo.
4. Uruchomić silnik oraz pozostawić
uruchomiony przy prędkości w zakresie
1500 - 1800 obr./min.
5. Uzupełnić chłodziwo.

2. Umieścić zbiornik pod zespołem chłodnicy.
3. Usunąć korek spustowy z tylnego dolnego rogu
obudowy chłodnicy.

6. Pozostawić uruchomiony silnik, aż do
momentu osiągnięcia temperatury roboczej
(otworzy się termostat). W międzyczasie,
sprawdzić układ pod kątem wycieku.
7. Zatrzymać silnik i uzupełnić chłodziwo.
8. Usunąć korek zaworu odpowietrznika oraz
sprawdzić jego uszczelkę oraz otwory pod
kątem zapchania/zużycia.
9. Wymienić korek w przypadku
zaobserwowania zapchania / zużycia.
Regularnie sprawdzać / wyczyścić
korek zaworu odpowietrznika.

4. Odczekać, aż zakończy się opróżnianie chłodziwa.
5. Ponownie zainstalować korek i dokręcić.
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FILTR POWIETRZA

Zespół filtra powietrza jest dostępny przez tylną
górną klapę.

Częstotliwość serwisowania
Zanieczyszczenie filtra powietrza zależy od
zawartości pyłu w powietrzu. Jeśli zapali się
kontrolka wskaźnika zapchania filtra powietrza,
należy udać się do serwisu.
Element filtra powietrza należy regularnie czyścić i
wymieniać w zgodnie z zaleceniami w sekcji
„Okresowa konserwacja zapobiegawcza”.
Jednakże, w zapylonych i wilgotnych warunkach,
filtr należy obsługiwać częściej.

KONSERWACJA
Wymiana elementu filtra

1. Otworzyć zatrzaski na pokrywie (1).

PASY NAPĘDOWE

2. Zdjąć pokrywę filtra (1).

Wartości napięcia pasa przedstawiono w dziale
„Informacje techniczne”.

3. Wyjąć element filtra (2) i wymienić na nowy.
4. Wyczyścić obudowę filtra (4) i zawór
próżniowy (3).

PAS SPRĘŻARKI KLIMATYZATORA

5. Umieścić nowy element filtra (2).
6. Ponownie założyć pokrywę (1) i zabezpieczyć
zatrzaskami.

Naciąg pasa
Pasek klinowy sprężarki klimatyzacji napina się
automatycznie za pomocą napinacza z kołem
pasowym (1). Nie jest wymagana żadna
konserwacja ani dalsze działanie.
Wymiana pasa
1. Umieścić koniec klucza w śrubie rolki
napinacza (1) oraz obrócić rolką w lewo,
pokonując siłę sprężyny, aż do momentu,
kiedy pasek zostanie zwolniony.
Należy upewnić się, że nowy pas założono
pomiędzy kołami pasowymi w
prawidłowy sposób (patrz rysunek
powyżej) i że pasuje on dokładnie do
wyżłobień.

2. Przytrzymując rolkę napinacza w tej pozycji,
wyciągnąć pas (2) i założyć nowy.
3. Zwolnić stopniowo koło pasowe napinacza i
sprawdzić, czy powróci do pozycji
naciągowej.
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PAS POMPY NAPĘDOWEJ WENTYLATORA

Wymiana pasa
1. Wyjąć śruby zabezpieczające z osłony i zdjąć
osłonę (1) (jeśli dotyczy).

PASKI DO ALTERNATORÓW, SPRĘŻAREK
POWIETRZA ORAZ POMP CHŁODZIWA

2. Zdemontować pas sprężarki klimatyzatora
3. Obrócić śrubę naciągową rolki napinacza.
(2) w lewo oraz zwolnić pasek.
4. Wyciągnąć pasek oraz poprawnie
zamontować nowy.
5. Prowadzenie nowego paska jest zgodne z
wytycznymi napinania, znajdującymi się w
kolumnie obok.
6. Zamontować oraz napiąć paski sprężarki
klimatyzacji.
Naciąg pasa
1. Wyjąć śruby zabezpieczające z osłony i zdjąć
osłonę (1) (jeśli dotyczy).

7. Założyć obudowę (1) (jeśli dotyczy) i
zamocować ją za pomocą śrub ustalających.

2. Obrócić śrubę naciągową rolki napinacza
(2) w prawo, aż pasek osiągnie poprawne
napięcie.
3. Założyć obudowę (1) (jeśli dotyczy) i
zamocować ją za pomocą śrub ustalających.

Naciąg pasa
Paski do alternatorów, pompy układu wspomagania
oraz pompy chłodziwa same się napinają za pomocą
rolki napinacza sprężynowego. Nie są wymagane
konserwacja ani żadne inne działania.
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Wymiana pasa
1. Umieścić koniec klucza w śrubie
rolki napinacza i obrócić rolkę w lewo
pokonując opór sprężyny, aż pas zostanie
zwolniony.

ZBIORNIK HYDRAULICZNY
SPRZĘGŁA (W POJAZDACH Z
RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW)

ZBIORNIK HYDRAULICZNY UKŁADU
WSPOMAGANIA

Należy upewnić się, że nowy pas
założono pomiędzy kołami pasowymi w
prawidłowy sposób (patrz rysunek
powyżej) i, że pasuje on dokładnie do
wyżłobień.

2. Przytrzymując rolkę napinacza w tej pozycji,
wyciągnąć pas (2) i założyć nowy.
3. Zwolnić stopniowo rolkę napinacza i
sprawdzić, czy powróci do pozycji
naciągowej.

Zbiornik hydrauliczny sprzęgła jest dostępny
przez przednią klapę pojazdu.

Dostęp do zbiornika płynu układu wspomagania
osiągalny jest poprzez tylną klapę. Miarka
poziomu jest wkręcona od góry na zbiorniczku.

Należy regularnie sprawdzać poziom
hydrauliczny:

•

Płyn należy kontrolować co 3000-4000 km.

•

Pomiaru należy dokonywać na zimnym silniku:

• Oznaczenie „MIN” na zbiorniku wskazuje
minimalny poziom oraz oznaczenie „MAX”
wskazuje maksymalny poziom. Poziom płynu
musi mieścić się pomiędzy tymi dwoma
oznaczeniami.
• Dolać zalecany płyn hydrauliczny, jeśli potrzeba.
• Aby dolać płynu, należy otworzyć pokrywę
zbiorniczka. Przed otwarciem, należy umyć
oraz odkurzyć osady wokół pokrywy za
pomocą czystej szmatki.
Zalecany płyn hydrauliczny jest wskazany w
„zalecanych płynach” zamieszczonych w tabeli w
rozdziale „ Informacje techniczne”.

–

Proszę odkręcić miarkę ze zbiornika.

–

Znajdują się na niej oznaczenia poziomu
minimalnego MIN i maksymalnego MAX.
Poziom płynu musi mieścić się pomiędzy
tymi oznaczeniami. Jeśli jest to wymagane,
uzupełnij poziom płynu do odpowiedniego
poziomu.

•

Należy używać zalecanego płynu dla otrzymania
najlepszych wyników pracy. Rodzaj i ilość tego
oleju jest podana w tabeli „Zalecane płyny”
znajdującej się sekcji „Informacje techniczne”.

•

Jeśli używane są oleje o wysokiej lepkości,
pompa może głośno działać, z powodu
wysokiego ciśnienia.

•

Przy jakiejkolwiek naprawie pompy lub
przekładni kierowniczej należy wymienić płyn
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ZBIORNIK PŁYNU POMPY NAPĘDOWEJ
WENTYLATORA HYDROSTATYCZNEGO

ZBIORNIK SPRYSKIWACZY SZYBY
PRZEDNIEJ

PODNOSZENIE NA PODNOŚNIKU I
WYMIANA OPONY
Regularnie sprawdzać dokręcenie nakrętek
kół. Pamiętać, że należy dokręcać nakrętki kół
po 50 km, po każdej wymianie koła.

Zbiornik płynu pompy napędowej wentylatora
hydrostatycznego znajduje się w przedziale
silnika, nad zespołem chłodnic. Dostępny jest
przez tylną klapę.
Zalecany płyn hydrauliczny znajduje się w sekcji
„Informacje techniczne”.
Poziom płynu wewnątrz zbiornika jest widoczny z
zewnątrz. Oznaczenie „MIN” na zbiorniku wskazuje
minimalny poziom oraz oznaczenie „MAX”
wskazuje maksymalny poziom. Poziom oleju musi
mieścić się pomiędzy tymi oznaczeniami.
Sprawdzać poziom płynu codziennie.
Dodać zalecany płyn hydrauliczny, jeśli konieczne:
1. Wyczyścić nazbierany kurz wokół pokrywy
zbiornika za pomocą czystej szmatki.
2. Odkręcić korek.
3. Dodać płynu oraz przykręcić korek.
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Zbiornik spryskiwaczy przedniej szyby znajduje się
za przednim zderzakiem. Jest dostępny przez
przednią klapę.
Otworzyć korek zbiornika spryskiwaczy przedniej
szyby oraz napełnić płynem to poziomu ok. 3 cm
poniżej górnej granicy.
Należy używać specjalnych płynów do czyszczenia
szyby celem prawidłowego usunięcia zabrudzeń.
Aby zapobiec zamarzaniu, płyn musi zawierać
izopropanol. Jeśli taki płyn nie jest dostępny,
można użyć rozcieńczonego alkoholu metylowego.

Koło zapasowe powinno mieć oponę tego
samego typu co koła na pojeździe. Używanie
różnych rodzajów opon może obniżyć komfort
jazdy oraz negatywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo.
Zawsze należy wymieniać opony po obu
stronach. W przeciwnym razie, podczas jazdy
może wystąpić brak stabilności pojazdu.
Należy używać jedynie kół i opon o wymiarach
podanych w sekcji specyfikacji technicznej tej
instrukcji. W przeciwnym razie, może dojść do
potencjalnych uszkodzeń, np. hamulców lub
podwozia, które nie będą objęte gwarancją.
Jeśli ciśnienie w oponie nagle spadnie:
Sprawdzić koło pod kątem obcych
przedmiotów.
Sprawdzić, czy powietrze nie ucieka z koła
lub zaworu.
W razie potrzeby, wymienić oponę.
Ciśnienie w oponach należy sprawdzać
przynajmniej raz w tygodniu.
Niskie ciśnienie w oponach niekorzystnie
wpływa na stabilność pojazdu, bezpieczeństwo
jazdy, zużycie opon oraz paliwa.
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Punkty podnoszenia dla kół przednich

Do zaparkowania należy wybrać bezpieczne
miejsce z dala od ciągów komunikacyjnych.
Zawsze należy poprosić pasażerów, aby wysiedli z
pojazdu oraz poczekali w bezpiecznym miejscu, z
dala od ruchu ulicznego.

SKRZYNIA BIEGÓW
RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
(W WYBRANYCH MODELACH)

Wymiana opon
1. Należy włączyć lampy ostrzegające o
zagrożeniu, aby ostrzec innych użytkowników
drogi oraz należy podjąć wszelkie inne
konieczne środki bezpieczeństwa.
2. Sprawdzić koła, które nie będą podnoszone.
3. Wyjąć zapasowe koło oraz podnośnik.
4. Poluzować nakrętki koła do wymiany.
5. Podnieść pojazd za pomocą podnośnika.
Punkty podnoszenia dla kół tylnych

6. Całkowicie usunąć nakrętki kół. Zdjąć koło do
wymiany oraz założyć koło zapasowe.
7. Należy zamocować koło na właściwym
miejscu i mocno dokręcić nakrętki ręką.
8. Opuścić podnośnik i wyjąć go z pod pojazdu.
9. Dokręcić nakrętki kół w prawo oraz
stopniowo, w trzech etapach, z siłą 500 +/10Nm dla przednich i tylnych kół.
10. Umieścić wymienione koło w przedziale
zapasowego koła i zabezpieczyć przed
wysunięciem

Poziom oleju
Umieścić pojazd po równej powierzchni przed
sprawdzeniem poziomu oleju lub dolaniem nowego
oleju.
Upewnić się, że poziom oleju jest na poziomie
dolnej krawędzi otworu napełniania olejem.
Spuszczanie oleju
Spuszczać olej ze skrzyni biegów, kiedy jest ciepły.
Usunąć korek spustowy na dole obudowy, aby
spuścić olej. Dokładnie wyczyścić korek spustowy
przed ponownym założeniem.
Napełnianie olejem
Dokładnie wyczyścić korek napełniania olejem.
Napełnić skrzynię biegów określoną klasą i ilością
oleju (patrz rozdział „Informacje techniczne”).
Nie przepełniać skrzyni biegów. W przeciwnym
razie, olej może wypłynąć z głównego wału
napędowego oraz uszczelek wałka sprzęgłowego.

Pojazd należy podnosić jedynie za pomocą
punktów podnoszenia, pokazanych na
obrazkach. Inaczej, może dojść do urazu ciała
lub do uszkodzenia pojazdu.
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Uzupełnianie oleju
Mieszanie różnych rodzajów i marek oleju nie jest
zalecane, z powodu potencjalnych niezgodności.

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

Temperatura robocza
Temperatura robocza może przekroczyć 120ºC w
następujących warunkach:
•

Długi czas jazdy z prędkością poniżej 32 km/h

•

Wysoka prędkość silnika

•

Wysoka temperatura otoczenia

•

Przerwanie przepływu powietrza wokół
skrzynki skrzyni biegów

•

Wysoka moc wyjściowa oraz uruchomienie
nieodpowiedniego biegu

W przypadku stałej wysokiej temperatury pracy,
olej należy wymieniać częściej.
Używać jedynie zalecanego oleju, aby uzyskać
płynną pracę.
Zalecany olej przedstawiono w sekcji „Informacje
techniczne”, a częstotliwość wymiany
przedstawiono w sekcji „Okresowa konserwacja
zapobiegawcza”.

Decydującą kontrolę poziomu oleju
należy przeprowadzić w roboczej
temperaturze (90 °C).
Należy przeprowadzać przynajmniej
kwartalną kontrolę poziomu oleju.
Należy przeprowadzać regularne kontrole
wizualne pod kątem wycieku ze skrzyni
biegów.

Skrzynię biegów należy sprawdzać regularnie pod
kątem:
• obluzowanych połączeń mechanicznych i
mocowań,
• zgrzania się połączeń elektrycznych,
• poziomu oleju.
Kontrola poziomu oleju
Niewystarczająca ilość oleju prowadzi do
częściowego lub całkowitego
uszkodzenia zwalniacza, tj. czynność
hamowania jest mniej skuteczna lub
niedostępna.
Zbyt duża ilość oleju powoduje
przegrzanie skrzyni biegów.

118

Pierwszą kontrolę oleju skrzyni biegów
należy przeprowadzić w niskiej
temperaturze, aby zagwarantować
minimalną ilość oleju podczas
początkowego działania.

Wstępna kontrola po uruchomieniu silnika z
zimnym olejem przekładniowym (30 °C)

1. Zaparkować pojazd na równym podłożu.
2. Zaciągnąć hamulec ręczny.
3. Ustawić skrzynię biegów w pozycji „N”.
4. Zdjąć pokrywę dostępu konserwacyjnego do
skrzyni biegów wewnątrz pojazdu.

5. Pozwolić na pracę silnika przez 15 do 20 sekund
z prędkością 1200 - 1500 obr/min.

6. Obniżyć obroty silnika na biegu jałowym do najniższych.
7. Wyciągnąć bagnet i wytrzeć go dokładnie za
pomocą czystej ściereczki.

8. Umieścić bagnet w jego rurce i wyciągnąć.

Poziom oleju musi mieścić się w zakresie “30 °C
(zimny)” W razie konieczności należy uzupełnić
świeży olej do przekładni.
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5. Pozwolić na pracę silnika przez 15 do 20
sekund z prędkością 1200 - 1500 obr/min.
6. Obniżyć obroty silnika na biegu jałowym do
najniższych.

Wymiana oleju
Filtr ciśnieniowy należy wymienić przy
wymianie oleju.

7. Wyciągnąć bagnet i wytrzeć go dokładnie
za pomocą czystej ściereczki.
8. Umieścić bagnet w jego rurce i wyciągnąć.
Poziom oleju musi mieścić się w zakresie “90 °C
(gorący)” W razie konieczności należy uzupełnić
świeży olej do przekładni.

„zimny”

Właściwa kontrola poziomu oleju w temperaturze
roboczej (ojej przekładniowy rozgrzany do 90°C)
Olej w przekładni może zostać rozgrzany do
określonej temperatury roboczej dla celów
kontroli oleju poprzez uruchomienie pojazdu z
zastosowaniem cykli zwalniacza do czasu, gdy
miska olejowa osiągnie temperaturę 90°C.

Spuszczanie oleju
„gorący”

Olej należy spuszczać jedynie w
temperaturze roboczej i przez przynajmniej
10 minut.

1. Zaparkować pojazd na równej powierzchni.

1. Zaparkować pojazd na równym podłożu.

2. Zaciągnąć hamulec ręczny.

2. Zaciągnąć hamulec ręczny.

3. Ustawić skrzynię biegów w pozycji „N”.

3. Ustawić skrzynię biegów w pozycji „N”.

4. Jeśli skrzynia biegów jest zimna, należy
uruchomić silnik i rozgrzać go, aż do
osiągnięcia normalnej temperatury roboczej.

4. Zdjąć pokrywę dostępu konserwacyjnego
skrzyni biegów wewnątrz pojazdu.
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5. Odkręcić korek spustowy (1) znajdujący się na
spodzie obudowy skrzyni biegów i odczekać
na pełne spłynięcie oleju.
6. Wyjąć korek śrubowy (2) na pokrywie filtra (3)
i spuścić olej z obudowy filtra.
7. Zdjąć pokrywę filtra (3).
8. Wymienić wkład filtra (filtr ciśnieniowy) oraz
pierścień O-ring na pokrywie filtra oraz korku
spustu.
Jeśli w wymienianym elemencie filtra
zaobserwowane zostały pozostałości lub
cząstki odpadowe, może to oznaczać istnienie
problemu mechanicznego wewnątrz skrzyni
biegów. Należy niezwłocznie skontaktować się
z autoryzowanym dilerem.
Należy uważać na różne długości śrub.

2. Założyć korek (2) do obudowy filtra (3). Dokręcić z siłą
25 Nm.

3. Wkręcić korek spustu oleju (1): dokręcić siłą 35 Nm.
4. Wyjąć nasadkę wlewu oleju i oczyścić odpowiednio
obszar wokół niej.

5. Nalać zalecany rodzaj i ilość płynu do skrzyni biegów
(patrz rozdział „Informacje techniczne”). Sprawdzić
poziom oleju.

6. Ponownie założyć korek napełniania płynem.
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Informacje dotyczące częstotliwości
wymiany oleju znajdują się w rozdziale
„Okresowa konserwacja zapobiegawcza”.

Uzupełnianie oleju
Dolać olej przez wlew zbiornika. NIE MIESZAĆ
różnych rodzajów olejów. Może to spowodować
powstanie osadu, który może uszkodzić skrzynię
biegu.
Napełnianie olejem
1. Dokręcić pokrywę filtra (3) siłą 29 Nm.

MECHANIZM RÓŻNICOWY
Celem dokonania precyzyjnej i bezpiecznej
kontroli poziomu oleju lub wymiany oleju,
zaparkować pojazd na równej powierzchni i
zaciągnąć hamulec ręczny.
Sprawdzić poziom oleju w mechanizmie
różnicowym i dolać / uzupełnić olej przez
punkt kontroli poziomu oleju / wlew.
Spuścić olej z mechanizmu różnicowego po
długiej jeździe lub jeśli olej jest gorący i jego
lepkość spadła.
Częstotliwość
wymiany oleju
przedstawiono
W przypadku jakiejkolwiek
nieprawidłowości
w rozdziale
„Okresowa konserwacja
zakresie spuszczanego
oleju czy działania
zapobiegawcza”.
Typ
i
ilość
oleju,
mechanizmu różnicowego, należyktóry należy
stosować
w mechanizmie
różnicowym
można
skontaktować
się z autoryzowanym
serwisem
znaleźć
w rozdziale
„Informacje techniczne”.
celem dokonania
szczegółowego
przeglądu.
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WYMIANA OLEJU

ZWALNIACZ HYDRAULICZNY (W
WYBRANYCH MODELACH)

WYMIANA OLEJU

Ryzyko poparzenia przez gorące elementy
Elementy zwalniacza mogą być gorące.
Przy przeprowadzaniu prac należy
zachować ostrożność.
W razie konieczności należy założyć
rękawice ochronne lub użyć ściereczki.

1. Oczyścić powierzchnie wokół punktu kontroli
poziomu oleju/korka wlewu i korka spustu
oleju.
2. Umieścić pojemnik pod mechanizmem
różnicowym, aby olej się nie rozlał
3. Odkręcić korek kontroli poziomu oleju /
napełniania zbiornika.

Celem dokonania precyzyjnej i bezpiecznej
wymiany oleju lub spuszczenia środka
chłodniczego, zaparkować pojazd na równej
powierzchni i zaciągnąć hamulec ręczny.
Należy upewnić się, że temperatura oleju
zwalniacza przekracza 60 °C.
Wyłączyć zwalniacz i zapłon, by olej nie był
podawany do układu przez smarowanie
impulsowe.

5. Po pełnym spuszczeniu oleju, wymienić korek
spustowy na nowy, włożyć korek i dokręcić.

Częstotliwość wymiany oleju przedstawiono
w rozdziale „Okresowa konserwacja
zapobiegawcza”. Typ i ilość oleju, który należy
stosować w mechanizmie różnicowym można
znaleźć w rozdziale „Informacje techniczne”.

6. Napełnić mechanizm różnicowy przez
otwór wlewowy za pomocą
odpowiedniego oleju, aż do poziomu
otworu napełniania.

Przed instalacją nasmarować pierścienie Oring, uszczelki i uszczelnienia wału osiowego
smarem, który nie zawiera sylikonu ani
kwasu.

4. Odkręcić korek spustu oleju.

7. Wymienić korek kontroli poziomu
oleju/napełniania na nowy, włożyć korek i
dokręcić.

Spuszczanie oleju
1. Umieścić pojemnik na zużyty olej pod zwalniaczem.
2. Odkręcić korek zbiornika oleju (2800).
3. Odkręcić korki uszczelniające (1500 i 1700).
4. Spuścić olej do pojemnika na zużyty olej.
5. Nasmarować nowe uszczelnienia (1400 i
1600) smarem, który nie zawiera silikonu
ani kwasu.
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6. Przykręcić korki uszczelniające (1500 i 1700)
z uszczelkami (1400 i 1600).

SPUSZCZANIE CHŁODZIWA

PRZEGUBY WAŁU NAPĘDOWEGO

7. Dokręcić korek uszczelniający (1500) siłą do 25
Nm.
8. Dokręcić korki uszczelniające (1700) do 80 Nm.
Nasmarować przeguby / złącza wału napędowego
za pomocą armatury smarowniczej z użyciem
zalecanego typu smaru.

Przegląd
•

Sprawdzić wizualnie zwalniacz pod kątem
wycieków, a następnie dokonać wymiany
oleju.

•

Zmierzyć objętość spuszczonego oleju. W
przypadku braku oleju, sprawdzić zwalniacz
pod kątem wycieków.

•

Sprawdzić czy śruby wału napędowego są
dobrze dokręcone - w razie potrzeby dokręcić

Napełnianie oleju hydraulicznego
1. Nalać olej do otworu na korek zbiornika oleju
(2800).
2. Nasmarować nową uszczelkę (2900) smarem,
który nie zawiera sylikonu ani kwasu.
3. Przykręcić korek zbiornika oleju (2800) i
uszczelkę (2900) i dokręcić siłą do 130 Nm.
4. Przy rozpoczynaniu jazdy:
• Włączyć na krótko zwalniacz na 2 lub 3
stopniu hamowania.
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Rodzaj smaru znaleźć można w rozdziale
„Informacje techniczne”.
Częstotliwość smarowania przedstawiono w
rozdziale „Okresowa konserwacja
zapobiegawcza”.

1. Odkręcić korek uszczelniający (20200) i spuścić
chłodziwo do czystego pojemnika.
2. Odnowić uszczelnienie (20300) i nasmarować
smarem, który nie zawiera silikonu ani
kwasu.
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KLOCKI I TARCZE HAMULCOWE

SPRAWDZANIE TARCZ HAMULCOWYCH

SPRAWDZANIE KLOCKÓW HAMULCOWYCH

OSUSZACZ POWIETRZA (APU)
(W WYBRANYCH MODELACH)
Demontaż i wymiana filtra osuszacza

PŁYTA TYLNA
KLOCKA
HAMULCOWEGO
MATERIAŁ
CIERNY

B (Całkowita grubość tarcz - nowe): 45 mm

A: Pozostała grubość materiału ciernego nie
powinna być mniejsza niż 11 mm

C (granica dopuszczalności zużycia): 37 mm, tarczę
należy wymienić.

Całkowita grubość materiału ciernego (nowy) to
22 mm

Należy regularnie sprawdzać tarcze i klocki
hamulcowe pod kątem pęknięć. Nadmierne
zużycie tarcz lub klocków obniża osiągi
hamulców.

Całkowita normalna grubość klocka
hamulcowego (nowego) wynosi 30 mm

Zaleca się wymieniać klocki hamulcowe
razem z tarczami.

Kiedy grubość okładzin ciernych osiągnie wartości
progowe, na desce rozdzielczej zapali się lampka
ostrzegawcza (patrz rozdział: „Elementy sterujące
kierowcy”). Kiedy zapala się lampka ostrzegawcza,
należy jak najszybciej wymienić klocki hamulcowe.
W przeciwnym razie zużyte klocki mogą
spowodować zwiększone tarcie tarczy
hamulcowych i obniżyć okres ich użytkowania.
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Demontaż

Montaż powrotny

1. Oczyścić część zewnętrzną osuszacza powietrza
i jej otoczenie, by zapobiec przedostaniu się
zanieczyszczeń.

1. Nasmarować nieco uszczelkę u podstawy
nowego kartridża (1) smarem.

2. Naładować układ pneumatyczny i doprowadzić
do zadziałania zaworu zbijakowego i
przewietrzenia osuszacza.
3. Wyłączyć silnik.
4. Odkręcić filtr osuszacza (1) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za
pomocą odpowiedniego klucza taśmowego.
5. Usunąć pierścień O-ring (2).
6. Przetrzeć korpus za pomocą czystej
ściereczki. Zabezpieczyć komorę czystego
powietrza i gwint montażowy filtra przed
zabrudzeniem.

DEMONTAŻ I WYMIANA TŁUMIKA

2. Nasmarować nowy pierścień O-ring (2)
smarem.
3. Założyć pierścień O-ring (2) na gwint
filtra.
4. Dokręcić filtr osuszacza (1) do oporu.
5. W pełni dokręcić filtr osuszacza (1) o dalsze
1/2 obrotu za pomocą odpowiedniego klucza
taśmowego.
6. Naładować układ powietrza do poziomu nieco
poniżej ciśnienia odcięcia i sprawdzić nowy filtr
osuszacza pod kątem szczelności.

1. Zdemontować tłumik (1)
2. Umieścić nowy tłumik (1) na jego czopie na
podstawie zaworu zbijakowego.
3. Delikatnie stuknąć w tłumik (1) w kierunku
czopa, by zaskoczył na miejsce.
4. Sprawdzić mocowanie nowego tłumika.
Powtarzać ładowanie i zbijanie powietrza w
układzie pneumatycznym. Tłumik nie może
zostać wydmuchany przy zbijaniu powietrza.
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Demontaż i wymiana lub serwisowanie
separatora oleju

Demontaż

Montaż powrotny

1. Oczyścić zewnętrzną część separatora oleju i jej

1. Sprawdzić, czy powierzchnie uszczelniające

2. Umieścić separator w stabilnym uchwycie, by go

2. Założyć nowe pierścienie O-ring (2 i 3) i lekko je

3. Odkręcić wkład filtra osuszacza powietrza (6) w

3. Umieścić 2 pręty (Ø 2,5 mm) w gwintach dla śrub

otoczenie, by zapobiec przedostaniu się
zanieczyszczeń.
unieruchomić.

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za
pomocą odpowiedniego klucza taśmowego.

separatora oleju (1) i szyjka filtra (nie pokazana) są
czyste.

nasmarować.

(4), by wprowadzić separator oleju do korpusu.

4. Wyjąć śruby (4) i pierścień O-ring (5).
5. Umieścić odpowiedni ściągacz (7) w separatorze
oleju.

6. Wyciągnąć separator oleju (1) za pomocą ściągacza
(7).

7. Jeśli separator oleju (1) nie jest wymienialny (zależnie
od zamontowanego zestawu), oczyścić jednostkę
pierwotną (1) za pomocą wody z użyciem węża pod
wysokim ciśnieniem lub alternatywnie, za pomocą
benzyny. Oczyścić również obudowę za pomocą
miękkiej ściereczki.

4. Umieścić w korpusie nową jednostkę separatora

oleju (1) lub oczyszczoną jednostkę pierwotną
(zależnie od zakupionego zestawu). Popchnąć w dół,
aż odpowiednio osiądzie.

5. Założyć i dokręcić śruby (4) siłą 2,5 Nm.
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6. Niewielką ilością smaru nasmarować
uszczelkę u podstawy filtra (6).
7. Założyć pierścień O-ring (5) na gwint
filtra.
8. Dokręcić filtr osuszacza (6) do zatrzymania.
9. W pełni dokręcić filtra osuszacza (6) o dalsze
1/2 obrotu za pomocą odpowiedniego klucza
taśmowego.
10. Naładować układ powietrza do nieco poniżej
ciśnienia zbicia i sprawdzić filtr osuszacza pod
kątem szczelności.

AKUMULATORY
Elektrolit akumulatorowy jest palny. Nie
wprowadzać żadnego źródła ognia w pobliżu
pracujących akumulatorów.
Jeśli pojazd nie jest użytkowany do jazdy
przez więcej niż dwa dni, akumulatory
rozładują się do pewnego poziomu. By
zredukować ten efekt, przestawić
przełącznik główny na pozycję „WYŁ.”
Nie wykorzystywać systemu szybkiego
ładowania akumulatorów dla celów rozruchu.
Jeśli do ładowania akumulatorów użyty ma
zostać system szybkiego ładowania,
akumulatory należy odłączyć od całego
obwodu elektrycznego pojazdu.
Należy upewnić się, że przy zakładaniu i
podłączaniu akumulatora odpowiednio
podłączono jego bieguny.
W przypadku spawania elektrycznego w
pojeździe NALEŻY odłączyć złącza
akumulatora i ECM.
W przypadku zakładania nowego akumulatora
musi on być tego samego typu, jak akumulator
oryginalny. Różne akumulatory mogą mieć
różne rozmiary i położenia biegunów. Dlatego
też bieguny i przewody łączące mogą
powodować zagrożenie, jeśli wejdą w kontakt z
obudową akumulatora lub wspornikiem
montażowym. Należy zachować ostrożność
celem uniknięcia styczności biegunów i kabli
łączeniowych z obudową akumulatora lub
wspornikiem montażowym przy instalacji
nowego akumulatora.
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Dostęp do akumulatorów zapewniony jest
poprzez prawą tylną klapę pojazdu.
Płyn akumulatorowy należy sprawdzać co 20 000
km w normalnych warunkach roboczych oraz co
tydzień, w przypadków niesprzyjających
warunków klimatycznych, np. upały. Poziom
elektrolitu (płynu akumulatorowego) należy
sprawdzać w następujący sposób:
1. Wytrzeć brud i wilgoć z akumulatora.
2. Należy zdjąć nasadki i sprawdzić poziom
elektrolitu w ogniwach. Poziom płynu musi
wynosić przynajmniej 12 mm i maksymalnie
41,5 mm poniżej poziomu otworu wlewu. W
razie konieczności dodać wody destylowanej.
3. Założyć nasadkę.
4. Oczyścić bieguny i nałożyć wazelinę techniczną.
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Przy odłączaniu przewodów akumulatora:
Najpierw odłączyć przewód (-).

BEZPIECZNIKI / PRZEKAŹNIKI I
ZŁĄCZA DIAGNOSTYCZNE

Przy podłączaniu przewodów akumulatora:
Najpierw podłączyć przewód (+).

Bezpieczniki, jednostki sterowania różnych systemów,
gniazda OBD, złącze FMS (zgodnie z protokołem SAE
J1939) oraz VMM posiadają zapewniony dostęp przez
lewą klapę przednią.
Układ bezpieczników/przekaźników oraz ich wartości
znamionowe przedstawiono na etykiecie znajdujące się na
wew. stronie klapy. Aby uzyskać prawidłowe wartości i
położenia dla tych przekaźników i bezpieczników, należy
zapoznać się z tabelką na etykiecie.
Symbole użyte w etykiecie oraz obwody
bezpieczników wymienione są na kolejnych stronach.
W przedziale akumulatorowym znajduje się również,
kolejna skrzynka bezpieczników i przekaźników - nad
akumulatorami i pod pokrywą. Tutaj znajdują się
bezpieczniki główne. Informacje dotyczące wartości
znamionowych bezpieczników i przekaźników znajdują się
na etykiecie tej pokrywy.
Aby uzyskać dostęp należy usunąć mocowania
pokrywy i następnie ją zdjąć.

WYMIANA BEZPIECZNIKÓW
Zawsze wymieniać przepalony bezpiecznik na
bezpiecznik o takiej samej specyfikacji.
Wszelkie uszkodzenia spowodowane
zastosowaniem nieprawidłowego bezpiecznika
nie są objęte gwarancją.
Przepalony bezpiecznik może wskazywać
problem w danym obwodzie. Należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem,
szczególnie w przypadku powtarzających się
problemów z bezpiecznikami.
Do wkładania nowych i wyjmowania przepalonych
bezpieczników, należy używać pomarańczowych kleszczy.
Nowy bezpiecznik musi być o takim samym rozmiarze i
wartościach znamionowych jak wymieniany.
Używać bezpieczników z zabezpieczeniem topikowonożowym.

W przedniej części pokrywy znajduje się wyłącznik
awaryjny.
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SYMBOLE DLA BEZPIECZNIKÓW
Symbol

Symbol

Odpowiedni układ

Odpowiedni układ

Symbol

Odpowiedni układ

Radio - CD / odtwarzacz
MP3 lub tachograf

Świece żarowe

Tylne światło przeciwmgielne

Lampy świateł drogowych

Ogrzewanie dodatkowe

Światła mijania

Zatrzymanie silnika

Światło pozycyjne (postojowe) i
światła boczne

Przednie światło przeciwmgielne

Światła awaryjne

Klakson

Zapalniczka

Wewnętrzne oświetlenie sufitowe
Wycieraczki i spryskiwacze
przedniej szyby

lub

Drzwi

+15, Zapłon
lub
Wentylatory nagrzewnicy /
klimatyzacji
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Lampka informacji o zatrzymaniu

System wykrywania pożaru
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Symbol

Odpowiedni układ

Symbol
OBD

Odpowiedni układ

Symbol

Ostrzeżenia układu OBD

Światło stopu

Ostrzeżenie układu hamulcowego
Ogrzewanie lusterka, szyby i/lub
czasomierz
Ostrzeżenie o zużyciu okładzin
hamulcowych

Przełącznik główny

System EBS

ECU
TCU lubTCM

Poziom chłodziwa silnika

SPARE

Odpowiedni układ

Jednostka sterująca ECU
Jednostka sterowania skrzynią

Bezpiecznik zapasowy
Separator wody / woda w paliwie
Klimatyzator

Kierunkowskaz - prawy

NOX

Zasilanie silnika

Kierunkowskaz - lewy

Czujnik tlenków azotu

Żądanie zatrzymania dla osoby
niepełnosprawnej
Klapa tylna

Zwalniacz

Światło cofania
lub

Deska rozdzielcza + zegar
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Symbol

Odpowiedni układ

WYMIANA REFLEKTORA
PRZEDNIEGO LUB ŻARÓWKI

Roleta przeciwsłoneczna

WYMIANA ŻARÓWKI PRZEDNIEGO
KIERUNKOWSKAZU / ŚWIATŁA
POZYCYJNEGO

ECAS (poziomowanie zawieszenia)

1. Otworzyć maskę, wyciągnąć plastikową
osłonę znajdującą się za reflektorem.
2. Odczepić zaślepkę, zdjąć zatrzaski i wyjąć
żarówkę.
3. Wymienić żarówkę.
4. Założyć zatrzaski i zamocować element
upewniając się, że odpływ wody w osłonie
plastikowej zwrócony jest ku dołowi.
5. Wyregulować lampy przednie.
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1. Otworzyć maskę
2. Obrócić gniazdo żarówki w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i wyjąć je.
3. Wymienić zepsutą żarówkę na nową o takim
samym typie i wartościach znamionowych.
4. Założyć gniazdo i obrócić je w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby je
dokręcić.
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WYMIANA ŻARÓWKI ŚWIATŁA
PRZECIWMGIELNEGO LUB DO JAZDY
DZIENNEJ

WYMIANA ŻARÓWKI TYLNEGO
KIERUNKOWSKAZU, ŚWIATŁA STOP,
POSTOJOWEGO, PRZECIWMGIELNEGO,
COFANIA

WYMIANA SUFITOWYCH DIOD LED

Sufitowe diody LED są typu modułowego. W
przypadku awarii należy wymienić moduł z
uszkodzoną diodą.
Moduły LED można uzyskać w
autoryzowanych serwisach.

Zdjąć pokrywę wadliwej grupy LED. Wymienić
moduł na nowy o takich samych wartościach
znamionowych i założyć ponownie pokrywę.

1. Otworzyć maskę, wyciągnąć plastikową
osłonę znajdującą się za jednostką świateł.
2. Wyjąć kołki mocujące z jednostki, wyjąć
żarówkę z zacisku.
3. Wymienić żarówkę.
4. Założyć zatrzaski i zamocować jednostkę
upewniając się, że pokrywa plastikowa
znajduje się pod otworem wody.

Wymiana jakiejkolwiek żarówki:
1. Odkręcić śruby i wyjąć soczewkę.
2. Wymienić zepsutą żarówkę na nową o takim
samym typie i wartościach znamionowych.
3. Dokręcić śruby, aby zamocować soczewkę.
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WYMIANA WYCIERACZEK SZYBY PRZEDNIEJ

Należy regularnie sprawdzać pióra wycieraczek i
wymieniać je zależnie od potrzeb.
Aby zdemontować wycieraczki należy odkręcić
nakrętki w punkcie połączenia z ramieniem
wycieraczki.
Przed uruchomieniem silnika wycieraczek w
okresie zimowym należy sprawdzić, czy
wycieraczki nie przywarły do szyby.

Pióra wycieraczek należy sprawdzić w
szczególności przed okresem zimowym i
wymienić je w razie potrzeby.
Jeżeli wymagane;
Wewnętrzny mechanizm wycieraczek musi
być wymieniany przez autoryzowane serwisy.
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KONSERWACJA CODZIENNA

KONSERWACJA COTYGODNIOWA

•

•

Oczyścić zabrudzenia zgromadzone wokół zaworu
spustu powietrza.

•

Sprawdzić, czy filtr powietrza nie jest zapchany,
oczyścić lub wymienić, jeśli to konieczne.

•

Sprawdzić / wyregulować ciśnienia w oponach.

•

Sprawdzić wizualnie poduszki powietrzne w trakcie
pracy silnika. Na poduszkach (miechach zawieszenia)
nie może być pęknięć, odkształceń lub uszkodzeń.
Możliwe błoto lub zabrudzenie zgromadzone na
podstawie poduszki należy oczyścić.

•

Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku hydraulicznym
sprzęgła. W razie konieczności uzupełnić.

•

Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku napędu
wentylatora hydrostatycznego. W razie konieczności
uzupełnić.

•

Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku hydraulicznym
układu wspomagania. W razie konieczności
uzupełnić.

•

W pojazdach z systemem automatycznej kontroli
poziomu oleju, należy sprawdzać poziom oleju w
zbiorniku zasilającym. W razie konieczności uzupełnić.

•

W pojazdach w układem gaszenia pożaru, należy
sprawdzać ciśnienie w układzie. Wartość ta powinna
wynosić powyżej 160 bar. W przeciwnym razie należy
skontaktować się z autoryzowanym dilerem.

Sprawdzić poziom oleju silnikowego. W razie
konieczności uzupełnić.
W pojazdach z automatycznym systemem
kontroli poziomu oleju, poziom oleju
uzupełniany jest automatycznie. Jeśli poziom
oleju w skrzyni korbowej jest poniżej dolnego
poziomu (MIN), należy sprawdzić, czy poziom
oleju w zbiorniku zasilającym układu jest
odpowiedni. Jeżeli konieczne, należy dolać do
pełna. Jednakże, jeśli poziom oleju w zbiorniku
układu jest prawidłowy, układ może ulec awarii
lub może powstać wyciek oleju w linii
smarowania. Należy niezwłocznie
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

•

Pociągnąć za uchwyty zaworów spustowych, aby
spuścić skondensowaną wodę ze zbiorników
powietrza, w wilgotnym otoczeniu oraz zwłaszcza w
zimie.

•

Dokonać kontroli wizualnej opon.

•

Sprawdzić działanie hamulców.

•

Sprawdzić poziom chłodziwa nagrzewnic. W razie
potrzeby uzupełnić.

•

Sprawdzić stan oraz poziomy płynów chłodziwa
zbiornika wyrównawczego, zbiornika hydraulicznego
układu wspomagania, zbiornika spryskiwaczy szyby
przedniej, zbiornika hydraulicznego pompy
napędowej wentylatora hydrostatycznego. W razie
konieczności uzupełnić.

•

Kontrolować działanie zewnętrznego oświetlenia
pojazdu (przednie światła, światła cofania, światła
stop, światła pozycyjne, światła przeciwmgielne oraz
lampy kierunkowskazów).

•

Sprawdzić poziom płynu Ad-Blue.
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TABELA KONSERWACJI OKRESOWEJ
Koniecznie okresowe kontrole / czynności oraz okresy konserwacyjne zostały określone w następującej tabeli.
A:
C:

Wyregulować

R:

Wymienić

T:

Dokręcić

L:

Nasmarować

Skontrolować, wyczyścić, skorygować lub zaplanować serwisowanie, jeśli wymagana jest wymiana.
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(1) Wymieniać olej silnikowy i filtr oleju co 40 000 km lub raz do roku (zależnie od tego, które nastąpi jako pierwsze).
(2) Wymieniać element filtra powietrza co 40 000 km lub raz do roku (zależnie od tego, które nastąpi jako pierwsze). Jednakże, w zależności od czynników zanieczyszczających w roboczym
środowisku, okres wymiany może być krótszy.
(3) Wymieniać paski napędowe co 100 000 km. Upewnić się, że paski na kołach pasowych są odpowiednio wyrównane oraz że napięcie pasków jest prawidłowe.
(4) Wymieniać płyn układu chłodzenia co 100 000 km lub co 2 lata (zależnie od tego, które nastąpi jako pierwsze).
(5) Wymieniać olej i filtr co 120 000 km lub co 2 lata (zależnie od tego, które nastąpi jako pierwsze).
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(7) Dla skrzyni manualnej ZF, wymieniać olej skrzyni biegów co 360 000 km lub co 3 lata (zależnie od tego, które nastąpi jako pierwsze). Dla automatycznej skrzyni biegów, wymieniać olej
skrzyni biegów co 180 000 km lub co 3 lata (zależnie od tego, które nastąpi jako pierwsze).
(8) Wymienić olej mechanizmu różnicowego po pierwszych 20 000 km, a potem co 60 000 km lub co 2 lata (zależnie od tego, które nastąpi jako pierwsze).
(9) Wymienić płyn co 200 000 km lub co dwa lata (zależnie od tego, które nastąpi jako pierwsze). W przypadku jakiejkolwiek naprawy układu kierowniczego (tzn. demontaż/montaż
przekładni kierowniczej lub pompy wspomagania), należy oczyścić wszystkie komponenty układu, wymienić olej w układzie i filtr, nawet jeśli nie wskazuje na to określona częstotliwość.
(10) W celu poprawnego sprawdzenia stanu tarcz hamulcowych należy zdjąć koła.
(11) Wykonywać co 40 000 km lub raz do roku (zależnie od tego, które nastąpi jako pierwsze). Oczyścić separator oleju i wymienić o-ringi. Jeśli konieczne okresy obsługowe należy skrócić, w
zależności o gromadzenia oleju. Wymienić separator, jeśli potrzeba.
(12) Co 20 000 km lub raz do roku. Sprawdzić działanie separatora, jeśli potrzeba rozmontować i oczyścić/zastosować zestaw naprawczy. Zaleca się demontaż i kontrolę separatora co 60.000 km.
(13) Sprawdzać ciśnienie raz do roku.
(14) Wymieć filtr osuszacza po pierwszych 6 miesiącach. Następnie, wymieniać filtr co 800 godzin pracy lub raz do roku (zależnie od tego, które nastąpi jako pierwsze).
(15) Wymieniać olej sprężarki klimatyzatora co 100 000 km lub raz do roku (zależnie od tego, które nastąpi jako pierwsze).
(19) Należy dokonywać kontroli automatycznego systemu wykrywania i gaszenia pożaru (jeżeli wyposażono) raz w roku: sprawdzić zbiornik czynnika pod kątem uszkodzenia lub luźnych złączy;
sprawdzić układ pod kątem nieszczelności; należy upewnić się, że ciśnienie na wskaźniku zbiornika środka gaśniczego znajduje się w zakresie od 90-110 bar; sprawdzić przewody pod kątem
uszkodzenia oraz mocowania i zaciski pod kątem docisku; należy upewnić się, że odczyt ciśnienia na wskaźniku zbiornika detektora znajduje się w zakresie od 20-24 bar; przeprowadzić test
systemu. Raz na 5 lat należy wymienić czynnik gaśniczy i pierścienie o-ring na tłokach zaworu w autoryzowanym serwisie.
(20) Kontrola i regulacja zaworów po 240.000 km lub 5000 godzin (zależnie od tego, co nastąpi pierwsze). Potem co 80.000 km lub co 2000 godzin (zależnie od tego, co nastąpi pierwsze).
(21) Rozmontować, sprawdzić i oczyścić filtr DPF po 300.000 km lub 65.000 godzinach pracy. Wymienić pompę dozującą Ad-Blue po 300.000 km lub 65.000 godzinach pracy. Interwały wymian
filtra systemu SCR zależą od jakości płynu Ad-Blue. Podane w tabeli okresy wymian obowiązują przy stosowaniu 32,5% roztworu płynu Ad-Blue spełniającego normy AUS 32 TS ISO 224411 lub
DIN 70070.
(23) Wykonywać przy każdej obsłudze okresowej i w razie potrzeby wszelkie uszkodzenia naprawić, nieprawidłowości skorygować.
•

W pojazdach z automatycznym systemem kontroli poziomu oleju w silniku, wymieniać olej w zbiorniku wyrównawczym przynajmniej raz w roku.

•

Oleje w zbiorniku wyrównawczym i w silniku muszą być koniecznie tego samego typu i specyfikacji.
Tabela okresowej konserwacji jest zaprojektowana na 200.000 km. Po 200.000 km czynności obsługowe są identyczne zaczynając od 20.000 km.
Elementy elektroniczne (czujniki, cewki, moduły...) nie wymagają konserwacji. Kiedy jest to niezbędne, można wykonać kontrolę działania oraz sprawdzenie kodów błędów
za pomocą specjalnego oprogramowania poprzez gniazdo diagnostyczne.
Należy sprawdzać / obsługiwać układ chłodzenia, układ paliwowy, akumulator oraz dodatkową nagrzewnice (jeżeli wyposażono) zgodnie z tabelą oraz dla zapewnienia
bezpiecznego działania, także przed sezonem zimowym.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
INFORMACJE DOT. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale to wytyczne dla użytkowników na wypadek konieczności zastosowania nagłej interwencji.
W przypadku awarii zaleca się kontakt z autoryzowanym centrum serwisowym.

MOŻLIWE USTERKI SILNIKA
OBJAW

Wał korbowy nie obraca się /
rozrusznik nie działa

Rozrusznik kręci wałem
silnika, ale on nie uruchamia
się lub uruchamia się z
trudnościami
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MOŻLIWA USTERKA

DZIAŁANIA DO PODJĘCIA

Tylna klapa (silnika) jest otwarta. (Na panelu świeci się odpowiednia kontrolka)

Zamknąć klapę / sprawdzić przełącznik bezpieczeństwa
i połączenia.

Uszkodzony lub brak przekaźnika blokady uruchamiania.

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem.

Rozładowane / uszkodzone akumulatory.

Sprawdzić/naładować/wymienić.

Wadliwy rozrusznik / przewody akumulatora lub luźne połączenia.

Sprawdzić / naprawić/ wymienić / skontaktować się z
autoryzowanym dilerem.

Zawór elektromagnetyczny / wałek zębaty rozrusznika utknął.

Spróbować zakręcić kołem zamachowym, by uwolnić te
komponenty / skontaktować się z autoryzowanym dilerem.

Złącze modułu sterującego silnika i/lub skrzyni biegów jest luźne.

Ustalić połączenia.

Moduł sterujący silnika nie pozwala na rozruch.

Sprawdzić kody błędów / skontaktować się z autoryzowanym
dilerem.

Wybierak biegów nie jest w położeniu „Neutralnym” i/lub hamulec ręczny nie jest
zaciągnięty.

Wybrać „luz” na wybieraku / zaciągnąć hamulec ręczny.

Brak paliwa w zbiorniku paliwa

Sprawdzić / napełnić i odpowietrzyć

Powietrze przedostaje się do układu paliwowego

Odpowietrzyć układ.

Usterka pompy zalewającej

Wymienić i odpowietrzyć

Zapchany układ ssący powietrza / filtr powietrza (powiązana lampka ostrzegawcza
powinna być ZAPALONA)

Sprawdzić / oczyścić / wymienić

Paliwo niskiej jakości / zanieczyszczone

Sprawdzić / spuścić i ponownie nalać paliwo

Wadliwe świece żarowe (jeśli na wyposażeniu)

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem.

Przerwanie / zużycie pasa klinowego pompy chłodziwa.

Sprawdzić/wymienić

Wadliwe przewody wtryskowe / wtryskiwacze / pompy wtryskiwaczy lub inne
wewnętrzne usterki.

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OBJAW

Silnik przerywa / pracuje
słabo / prędkość
obrotowa silnika waha
się

MOŻLIWA USTERKA
Problem z elektronicznym systemem kontroli (świeci się odpowiednia lampka)

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Powietrze przedostaje się do układu paliwowego

Sprawdzić, czy istnieją inne uszkodzenia, które mogą
spowodować przedostanie się powietrza do układu.
Naprawić / wymienić, zależnie od potrzeb i odpowietrzyć układ.

Paliwo niskiej jakości / zanieczyszczone

Sprawdzić / spuścić i ponownie nalać dobre paliwo

Przerwanie / zużycie pasa klinowego pompy chłodziwa.

Sprawdzić/wymienić

Wadliwe wtryskiwacze

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Nieprawidłowy luz zaworowy

Wyregulować / skontaktować się z autoryzowanym
dilerem

Problem z elektronicznym systemem kontroli (świeci się odpowiednia lampka)

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Wewnętrzne problemy z silnikiem

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Zator w przewodach poboru powietrza oraz/lub przewodach paliwowych

Sprawdzić / oczyścić / wymienić / skontaktować się z
autoryzowanym dilerem

Zapchany układ ssący powietrza / filtr powietrza (powiązana lampka ostrzegawcza
powinna być ZAPALONA)

Sprawdzić / oczyścić / wymienić

Nadmiar oleju silnikowego w misce olejowej

Spuścić odpowiednią ilość

Zator w układzie wydechowym / tłumiku / układzie oczyszczania spalin

Sprawdzić / oczyścić / wymienić / skontaktować się z
autoryzowanym dilerem
Sprawdzić wylot rury wydechowej / skontaktować się z
autoryzowanym dilerem

Paliwo niskiej jakości / zanieczyszczone

Sprawdzić / spuścić i ponownie nalać dobre paliwo

Zerwanie / zużycie paska wieloklinowego pompy chłodziwa

Sprawdzić/wymienić

Wadliwa chłodnica powietrza (Intercooler)

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Zużyte zawory

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Wyciek z przewodu paliwowego / układu ssania powietrza

Sprawdzić / skontaktować się z autoryzowanym
dilerem

Wadliwe wtryskiwacze

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Problem z elektronicznym systemem kontroli (świeci się odpowiednia lampka)

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Zator w przewodach paliwa / filtrach paliwa / separatorze wodnym

Niska moc silnika

DZIAŁANIE DO PODJĘCIA
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OBJAW

Silnik przegrzewa się

Silnik dymi na niebiesko

Silnik dymi na biało

146

MOŻLIWA USTERKA

DZIAŁANIE DO PODJĘCIA

Niski poziom Ad-Blue lub usterka w układzie oczyszczania spalin

Sprawdzić / uzupełnić poziom w zbiorniku Ad-Blue /
skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Wewnętrzne problemy z silnikiem.

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Niski poziom chłodziwa

Uzupełnić według potrzeby

Niski poziom oleju silnikowego

Uzupełnić według potrzeby

Zator w rurze wydechowej / tłumiku

Sprawdzić wylot rury wydechowej / skontaktować się z
autoryzowanym dilerem

Zerwanie / zużycie paska wieloklinowego pompy chłodziwa

Sprawdzić/wymienić

Usterka napędu wentylatora

Sprawdzić / naprawić / skontaktować się z autoryzowanym
dilerem

Zator / uszkodzenie żeberek chłodnicy

Oczyścić / naprawić / wymienić

Uszkodzony wentylator

Wymienić

Zator krat wentylacyjnych silnika pojazdu

Wyczyścić

Wyciek z układu chłodzenia / powietrze przedostaje się do systemu

Sprawdzić / naprawić / odprowadzić powietrze

Uszkodzony termostat

Wymienić / skontaktować się z autoryzowanym
dilerem

Usterka pompy chłodziwa

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Nadmiar oleju silnikowego

Spuścić odpowiednią ilość

Wewnętrzne problemy z silnikiem.

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Temperatura układu jest poniżej pożądanej wartości

Zastosować procedury uruchamiania przy niskiej temperaturze
Patrz

Uszkodzone świece żarowe (jeśli na wyposażeniu)

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Paliwo niskiej jakości / zanieczyszczone

Sprawdzić / spuścić i ponownie nalać dobre paliwo

Woda przedostaje się do cylindrów

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OBJAW

Silnik dymi na czarno

Wysokie zużycie paliwa

Niskie ciśnienie oleju
silnikowego

MOŻLIWA USTERKA

DZIAŁANIE DO PODJĘCIA

Zatkane filtry paliwowe / separator wodny

Wymienić zależnie od potrzeb

Zapchany układ ssący powietrza / filtr powietrza (powiązana lampka ostrzegawcza
powinna być ZAPALONA)

Sprawdzić / oczyścić / wymienić

Uszkodzone wtryskiwacze

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Przeciążenie silnika

Sprawdzić

Nieprawidłowy luz zaworowy

Wyregulować / skontaktować się z autoryzowanym
dilerem

Wewnętrzne problemy z silnikiem.

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Problem w układzie oczyszczania spalin.

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Zapchany układ ssący powietrza / filtr powietrza (powiązana lampka ostrzegawcza
powinna być ZAPALONA)

Sprawdzić / oczyścić / wymienić

Zator w układzie wydechowym / tłumiku

Sprawdzić wylot rury wydechowej / skontaktować się z
autoryzowanym dilerem

Zator w układzie paliwowym

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Paliwo niskiej jakości / zanieczyszczone

Sprawdzić / spuścić i ponownie nalać dobre paliwo

Uszkodzone wtryskiwacze

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Problem z elektronicznym systemem kontroli (odpowiednia lampka pali się)

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Wewnętrzne problemy z silnikiem.

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Zator w przewodach

Sprawdzić / wymienić / skontaktować się z autoryzowanym
dilerem

Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Nieodpowiedni olej silnikowy

Wymienić olej

Wada mechaniczna w układzie

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OBJAW

Silnik zużywa olej

Stuki w silniku
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MOŻLIWA USTERKA

DZIAŁANIE DO PODJĘCIA

Nadmiar oleju w misce olejowej

Sprawdzić / spuścić odpowiednią ilość. Poziom oleju powinien
mieścić się pomiędzy oznaczeniem górnym i dolnym

Olej silnikowy jest niezgodny ze specyfikacją

Sprawdzić / wymienić

Zanieczyszczony / zużyty olej silnikowy

Wymienić

Paliwo wycieka do oleju

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Zapchany odpowietrznik skrzyni korbowej

Sprawdzić / oczyścić / wymienić

Wewnętrzne problemy z silnikiem

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem

Paliwo niezgodne ze specyfikacją; przedwczesny / opóźniony zapłon

Wymienić paliwo

Zanieczyszczony / zużyty olej silnikowy

Wymienić olej

Nieprawidłowy luz zaworowy

Wyregulować / skontaktować się z autoryzowanym
dilerem

Wewnętrzne problemy z silnikiem

Skontaktować się z autoryzowanym dilerem
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INFORMACJE TECHNICZNE
INFORMACJE TECHNICZNE
SILNIK
MAN D0836 LOH 72

Model
Pojemność skokowa

6,870 litra
290 KM (213 kW) przy 2300 obr/min

Moc

1100 Nm przy 1200 - 1750 obr/min

(Maks.) moment obrotowy
Typ

Chłodzony wodą; 6 cylindrów w rzędzie, silnik turbo diesel z chłodnicą powietrza
doładowanego, z elektronicznie sterowanym systemem paliwowym typu Common Rail.
SCR + CRT / Euro 6

System oczyszczacza spalin / norma emisji

SILNIK
Cummins ISB6.7E6320/310

Model
Pojemność skokowa
Moc
(Maks.) moment obrotowy
Typ

6,7 litra
227 kW (235kW od 01.2017 – OBD-C)
1082 Nm/1182NM przy 1200-1400
/
Chłodzony wodą; 6 cylindrów w rzędzie, silnik turbo diesel z chłodnicą powietrza
doładowanego, z elektronicznie sterowanym systemem paliwowym typu Common Rail.
CRT + SCR / Euro 6

System oczyszczacza spalin / norma emisji

SKRZYNIA BIEGÓW - RĘCZNA
Model
Liczba biegów
Typ

150

ZF 6S1110BO
6+1
Typ mechaniczny, wszystkie biegi do przodu są zsynchronizowane.

INFORMACJE TECHNICZNE
SKRZYNIA BIEGÓW - AUTOMATYCZNA (W WYBRANYCH MODELACH)
Model
Liczba biegów
Typ

ZF Ecolife
6+1
W pełni automatyczna, napędzana przemiennikiem momentu obrotowego, sterowana
elektronicznie
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INFORMACJE TECHNICZNE
OSIE
Typ
Dopuszczalne obciążenie na oś przednią
Kąt pochylenia koła osi przedniej
Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy
Zbieżność osi przedniej
Kąt wyprzedzenia sworznia osi przedniej

Niezależne zawieszenie z przodu i oś typu sztywnego z tyłu
5 000 kg
0° +/- 0,5°
1,5°
3 mm +/- 1,5 mm
10°

Dopuszczalne obciążenie na oś tylną

10 000 kg

Przełożenie mostu

3,73 lub 4,1

Oś napędowa

SPRZĘGŁO (w pojazdach z ręczną skrzynią biegów)
UKŁAD KIEROWNICZY
ZAWIESZENIE
HAMULEC RĘCZNY
UKŁAD HAMULCOWY

Tylna

Sterowane za pomocą siłownika, typ jednotarczowy
Ze wspomaganiem, dla ruchu prawostronnego
Zawieszenie pneumatyczne:
Przód: 2 poduszki powietrzne + 2 amortyzatory hydrauliczne + 1 zawór poziomujący
Tył: 4 poduszki powietrzne + 4 amortyzatory hydrauliczne + 2 zawory poziomujące
Wspomagany pneumatycznie, typu awaryjnego
Pneumatyczny, tarczowe wszystkich kół + ABS/ASR/EBS + zwalniacz (wybrane modele)

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA

210 litrów

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA AD-BLUE

30 litrów
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INFORMACJE TECHNICZNE
CIĘŻAR, WYMIARY I OSIĄGI POJAZDU
Dane techniczne przedstawione w niniejszym rozdziale stanowią wartości wyjściowe i mogą różnić się zależnie od rodzaju pojazdu, akcesoriów i
zamontowanego wyposażenia.

CIĘŻARU POJAZDU
Dopuszczalna Masa Całkowita (kg)

14 440
WYMIARY POJAZDU

Maksymalna długość (mm)

10 100

Maksymalna szerokość (mm)

2 410

Maksymalna wysokość (mm)

3 255 (z klimatyzacją)
OSIĄGI

Prędkość maksymalna (na autostradzie) (km/h)
Zdolność pokonywania wzniesień
Minimalny promień zawracania (pomiędzy ścianami) (m)

100 km/h (ograniczenie przez ECU)
34 %
8,6
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INFORMACJE TECHNICZNE
UKŁAD ELEKTRYCZNY
Alternator

2 x 24 Volt 120 A

Akumulatory

2 x 12 Volt 180 Ah
WARTOŚCI ZNAMIONOWE DLA ŚWIATEŁ / ŻARÓWEK
UMIESZCZENIE

Światło cofania
Tylne światło pozycyjne + światło stopu

OCENA
24V P21W
24V LED

Kierunkowskazy boczne

24V P21W

Przednie światło pozycyjne

24V R5W

Światła do jazdy dziennej

24V LED

Kierunkowskazy przednie

24V P21W

Kierunkowskazy tylne

24V P21W

Reflektor przedni (światła drogowe)

24V 70W H1

Reflektor przedni (światła mijania)

24V 70W H1

Lampa kabiny kierowcy

24V LED

Lampy sufitowe

24V LED

Lampy drzwi wejściowych / oświetlenia przejścia

24V C5W

Lampa przedziału bagażowego / akumulatorowego

24V C5W

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Przednie światło przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne

24V LED
24V 70W H1
24V P21W

Lampy obrysowe

24V LED

Lampa oświetlenia przedziału silnikowego

24V LED
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INFORMACJE TECHNICZNE
CIŚNIENIE W OPONACH
Utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w oponach zapewni ich maksymalny okres użytkowania oraz zwiększy osiągi pojazdu.

265/70 R19.5

Rozmiar i typ opony

Ciśnienie

Moment dokręcania
nakrętek kół

Bezdętkowe
Przód

6,20 bar (90 psi)

Oś przednia

510 Nm

Tył

6,55 bar (95 psi)

Oś tylna

500 Nm +/- 10Nm

•

Wymienione poziomy ciśnień to minimalne ciśnienia, określone dla średniego obciążenia.

•

Jednakże, ciśnienie należy zwiększyć o 5 psi, w przypadku warunków pełnego obciążenia.

•

Sprawdzać regularnie ciśnienie w oponach, kiedy są one zimne. Powietrzne w ciepłych kołach wynosi około 0,1 kg/cm2 (1,5 psi) więcej niż normalnie.

•

Należy zawsze zakładać z powrotem nasadki zaworów.

•

Co tydzień sprawdzać oraz korygować spadki ciśnienia na poziomie 0,2 kg/cm2 (3 psi).

•

Należy zawsze mieć gotową do użytku oponę zapasową.

•

Usuwać kamienie oraz żwir, który utknął pomiędzy bieżnikiem opon. Upewnić się, że boczne powierzchnie oraz włókna opon nie są przecięte. Wyczyścić tłuste
lub oleiste zabrudzenia, używając małych ilości rozpuszczalnika.

•

Sprawdzić, czy nie ma uwypukleń lub guzów oraz czy warstwy oraz włókna nie zostały odsłonięte.

•

Należy utrzymywać odpowiednie ciśnienie opon, aby zagwarantować maksymalny okres użytkowania oraz dobre warunki pracy opon.

• Kontrolować głębokości bieżników, zewnętrznych przecięć oraz odsłaniania się warstw włókien na oponach. Oponę należy wymienić, jeśli głębokość bieżnika jest
niższa niż podano w limicie lokalnie obowiązujących przepisów. Nie należy używać zużytych opon, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo.
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INFORMACJE TECHNICZNE
ZALECANE PŁYNY
PRZEDZIAŁ

MARKA/TYP

SPEC

ILOŚĆ

DIN EN 590
Zawartość siarki poniżej 10 ppm

patrz pojemność zbiornika paliwa

FUCHS TITAN
CARGO
3677 5W-30

MAN 3677 SAE 5W-30

30,5 l

FUCHS TITAN CARGO
SAE 15W-40

API CJ-4 ACEA E9
Cummins CES 20081

26 l

Układ wspomagania kierownicy

FUCHS TITAN
ATF 3000

DEXRON IID

7,15 l

Układ wspomagania kierownicy
(temperatura otoczenia poniżej -20°C)

FUCHS TITAN
ATF 5000 SL

ZF TE-ML 04D, 09X, 14B,16L

7,15 l

Napęd wentylatora hydrostatycznego

FUCHS RENOLIN
B 68

DIN 51524–2
BOSCH REXROTH

12 l

Wentylator hydrostatyczny
(temperatura otoczenia poniżej -20°C)

SHELL TELLUS ARCTIC 32

Paliwo

Silnik MAN
Silnik CUMMINS

EURO DIESEL

10,5 l

RENOLIT
GP 3

Smar litowy NLGI 3

–

Fuchs Renolit FLM 2

NLGI 2
Na bazie litowej, z dodatkiem dwusiarczku
molibdenu -30°C ... 140°C

FUCHS TITAN SUPERGEAR 85W-140

Skrzynia biegów (ręczna)

FUCHS TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH

Tłoki drzwi; smarowanie ogólne
Chłodziwo silnikowe
(dla silnika MAN)
Chłodziwo silnikowe (CUMMINS)
Sprzęgło
(w pojazdach z ręczną skrzynią biegów)
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12 l

ISO11158 Hm
API GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 02E
SAE 75W-80

Most napędowy (mechanizm różnicowy)

Łożyska kół; przeguby wałów; osie

Bosch Rexroth Ref17421-001

FUCHS MAINTAIN FRICOFIN DP
FLEETGUARD
ES COMPLEAT
FUCHS MAINTAIN DOT 4

MAN 324
Typ Si-OAT
Cummins SB 3666132
Cummins CES 14603
SAE J 1703
SAE J 1704

10,5 l

–
22,5 l
50 l
0,7 l

INFORMACJE TECHNICZNE
PRZEDZIAŁ
Zwalniacz hydrauliczny
(jeśli na wyposażeniu)
Tuleje przedniego wahacza zawieszenia

Sprężarka klimatyzatora

Ad-Blue

MARKA/TYP

FUCHS TITAN CARGO SAE 10W-40

SPEC
VOITH RETARDER - LISTA WYBORU OLEJÓW 2012

ILOŚĆ

DEUTZ DQC III 10LA

6l

VOITH
SYNTHESO D 220

ISO VG DIN 51 519 / 220
-25°C .... 180°C

–

FUCHS
RENISO TritonSE 55

Bitzer Oil BSE 55
do użytku z czynnikami chłodniczymi
R134A / R404A / R410A

–

OPET

AUS 32 TS ISO 22441
DIN 70070

30 l
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INFORMACJE TECHNICZNE
CHŁODZIWO SILNIKA / ŚRODEK PRZECIWKO ZAMARZANIU
Jako środek przeciwko zamarzaniu należy stosować środek na bazie glikolu etylenowego (niezawierający metanolu), zawierający
niefosforanowy środek przeciwko rdzewieniu, odpowiedni do stosowania w silnikach żeliwnych i/lub aluminiowych, a także będący w stanie
ochronić układ chłodzenia przed zamarzaniem i korozją.
Układ chłodzenia silnika należy wypełniać mieszanką wody destylowaną i środka przeciwko zamarzaniu w zalecanej dawce, tak latem jak i zimą.
Aby chronić układ przed korozją, zaleca się używanie wody demineralizowanej w mieszance. Jeśli demineralizowana woda nie jest dostępna,
należy użyć czystej i miękkiej wody, bez domieszek.

Zalecany środek przeciwko zamarzaniu powinien być oparty na glikolu etylenowym oraz nie powinien zawierać fosforanu, aminy, ani metanolu.

Proporcje:
Normalne zalecane proporcje mieszania to 50% środka przeciwko zamarzaniu i 50% wody destylowanej. Dzięki takiej mieszaninie, zdolność ochronna zostaje
zwiększona do -36°C. Proporcje środka przeciwko zamarzaniu nie mogą być niższe, niż 45%, ani wyższe, niż 60%. W obu tych przypadkach miałoby to negatywny
wpływ na działanie silnika.
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INFORMACJE TECHNICZNE
INSTALACJA BAGAŻNIKA NA NARTY (WYBRANE MODELE)
Jeśli pojazd ma mieć zainstalowany bagażnik na narty:
Usunąć korki oraz użyć poszczególnych otworów montażowych, pokazanych na rysunku:

POZIOM JEZDNI
Należy zwrócić uwagę na następujące kryteria:
•

Wymiary podane na rysunku są w milimetrach oraz są maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami.

•

Wymiar „375 mm” jest mierzony od środka bagażnika na narty do tylnej krawędzi nadwozia autobusu.

•

Maksymalny ciężar brutto bagażnika na narty nie może przekraczać 200 kg.
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SERWIS MOBILNY OTOKAR

•

Austria

• Węgry

•

Portugalia

•

Białoruś

• Irlandia

•

Rumunia

•

Belgia

• Włochy

•

Rosja

•

BośniaHercegowina

• Kosowo

•

Serbia

•

Bułgaria

• Łotwa

•

Słowacja

•

Chorwacja

• Litwa

•

Słowenia

•

Czechy

• Luksemburg

•

Hiszpania

•

Dania

• Macedonia

•

Szwecja

•

Estonia

• Mołdawia

•

Szwajcaria

•

Finlandia

• Czarnogóra

•

Turcja

•

Francja

• Holandia

•

Wielka Brytania
Ukraina
Jugosławia

•

Niemcy

• Norwegia

•

•

Grecja

• Polska

•
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SERWIS MOBILNY OTOKAR

W przypadku awarii należy skontaktować się telefonicznie z krajowym dilerem lub serwisem całodobowym

Zgłaszając problem należy podać następujące informacje:

Numer podwozia (VIN)

Data pierwszej rejestracji

Nazwisko kierowcy

Przebieg

Numer telefonu kontaktowego

Informacje o usterce

Lokalizacja

Dane firmy

Po rejestracji awarii, zostaną państwo pokierowani do najbliższego Warsztatu Otokar lub Serwisu S24.

Proszę nie korzystać ze wskazanych numerów telefonów w innych sprawach, czy celem zadania pytań.
Są one przeznaczone wyłącznie na potrzeby usuwania awarii.
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SERWIS MOBILNY OTOKAR
Kraj
Austria

SERVICE 24 NOTDIENST GMBH (AUT)

20002

+ 43

Nr telefonu
awaryjnego
3622 72300 980

Belgia

PROFILE EUROSERVICE

20021

+ 32

3 546 04 76

Bośnia-Hercegowina

SERVICE 24 NOTDIENST GMBH (AUT)

20002

+ 43

3622 72300 980

Niemcy

ADAC TRUCKSERVICE GMBH & CO. KG

20001

+ 49

7333 808 179

Hiszpania

ACASERVI, S.A. (GRUPO RACC)

20016

+ 34

934631223

Francja

SAVE ASSISTANCE

20022

+ 33

130621617

Chorwacja

SERVICE 24 NOTDIENST GMBH (AUT)

20002

+ 43

3622 72300 980

Włochy

ACI GLOBAL Spa

20004

+ 39

02 66 16 56 70

Kosowo

SERVICE 24 NOTDIENST GMBH (AUT)

20002

+ 43

3622 72300 980

Luksemburg

PROFILE EUROSERVICE

20021

+ 32

3 546 04 76

Czarnogóra i Macedonia

SERVICE 24 NOTDIENST GMBH (AUT)

20002

+ 43

3622 72300 980

Holandia

PROFILE EUROSERVICE

20021

+ 32

3 546 04 76

Polska

BUS TRANS TECHNIK SP. Z O.O.

00000

+ 48

798 334 334

Portugalia

ACASERVI, S.A. (GRUPO RACC)

20016

+ 34

934631223

Rumunia

SERVICE 24 NOTDIENST GMBH (AUT)

20002

+ 40

372 500 085

Serbia

SERVICE 24 NOTDIENST GMBH (AUT)

20002

+ 43

3622 72300 980

Słowenia

SERVICE 24 NOTDIENST GMBH (AUT)

20002

+ 43

3622 72300 980

Usługodawca

Numer ENSP (EN)

Nr kraju
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UZUPEŁNIENIA
PRZYCISK WYBORU TRYBU JAZDY

GNIAZDA ŁADOWANIA USB

PRZYCISK EKONOMICZNEJ
JAZDY
(dla pojazdów EURO 6 OBD-C)

Przycisk posiada 3 pozycje. Włączenie pozycji 2 i 3
wymaga przytrzymania suwaka.
Pozycja 1 – standardowa – tryb POWER
Pozycja 2 – środkowa – TRYB pośredni
Pozycja 3 – klawisz wciśnięty – tryb EKO
Zaleca się utrzymywanie prędkości
obrotowej silnika w skali zielonego
pola obrotomierza.

Gniazda ładowania telefonów i tabletów
znajdują się pod każdym fotelem
pasażerskim.
Ładownia odbywa się prądem do 2A.
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PRZYSTOSOWANIE DO NAUKI JAZDY I EGZAMINOWANIA - OPCJA
PRZYSTOSOWANIE DO NAUKI JAZDY I EGZAMINOWANIA (JEŻELI W WYPOSAŻENIU) – WYKONANIE LOKALNE
Panel kontrolny instruktora / egzaminatora

Dodatkowy hamulec dla instruktora / egzaminatora

Miejsca montażu tablic „L” i „Przewóz Dzieci”
Tablice o wymiarach 30x30 cm można przypinać do
autobusu szybkozłączami typu Tenax®.

Panel znajduje się przed fotelem instruktora /
egzaminatora.
Użycie przez kierowcę dowolnego
kierunkowskazu, świateł mijania, świateł
drogowych lub wciśnięcie pedału hamulca
roboczego sygnalizowane będzie instruktorowi
zaświeceniem odpowiedniej kontrolki w
analogiczny sposób, jak na desce rozdzielnej
kierowcy.
W przypadku, kiedy instruktor zahamuje, podczas,
gdy kierowca nie używa pedału hamulca,
zdarzenie to zostanie to zapamiętane. Lampka
kontrolna STOP zacznie wtedy szybko migać.
Można ją wyłączyć poprzez min. 3 sekundowe
przytrzymanie przycisku RESET do momentu, aż
zgaśnie. Moduł kontrolny jest ponownie gotowy
do rejestracji kolejnego takiego zdarzenia.
W przypadku, kiedy instruktor zahamuje, podczas,
gdy kierowca używa pedału hamulca, użycie
hamulca przez instruktora nie zostanie
zasygnalizowane przez moduł kontrolny.
Panel posiada włącznik z tyłu obudowy.
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Przed fotelem instruktora / egzaminatora znajdującym
się z przodu autobusu po prawej stronie, umieszczono
dodatkowy pedał hamulca, który dubluje funkcję pedału
hamulca kierowcy.
Pedał jest regulowany oraz można go szybko
zdemontować luzując śrubę (zaznaczona na zdjęciu).
Dodatkowy pedał połączony jest z pedałem głównym
linką sterującą.
Dodatkowe lusterka dla instruktora / egzaminatora

Tablice posiadają podświetlenie LED z możliwością jego
wyłączenia, gdy tablice nie będą używane. Włączniki
zaznaczono na zdjęciach.
PRZÓD

TYŁ

NOTATKI
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NOTATKI
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NOTATKI
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NOTATKI
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