UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO
NÁKLADNÍ VOZY FORD TRUCKS F-MAX

Tuto příručku je zakázáno reprodukovat, kopírovat či ukládat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ford
Otomotiv Sanayi A.Ş.
Nesmí se zveřejňovat ani zaznamenávat elektronicky, mechanicky, fotograficky ani jiným způsobem.
Nesmí se pořizovat její překlad do jiného jazyka, žádným způsobem ji upravovat ani doplňovat. Výše uvedené body platí také
pro části této příručky.
Účelem této příručky je informovat majitele Fordu o údržbě a provozu vozidla a navzdory skutečnosti, že bylo vynaloženo
maximální úsilí k zajištění toho, aby informace obsažené během přípravy této příručky byly správné a úplné, společnost Ford
Otosan nenese odpovědnost. za chybějící nebo nesprávné informace.
Některé obrázky v této příručce mohou ukazovat funkce používané v různých modelech, takže některé funkce se mohou ve
vašem vozidle lišit, základní informace na obrázcích jsou však vždy správné.
Tato příručka popisuje funkce a možnosti produktu dostupné v celé škále, někdy ještě dříve, než jsou obecně dostupné.
Některé funkce proto nemusí být u zakoupeného vozidla dostupné.
Informace obsažené v této příručce nepředstavují nabídku k prodeji nebo záruku, že tyto funkce jsou k dispozici na vozidle.
Obrázky, technické informace a popisy obsažené v této příručce byly platné v době tisku. V zájmu neustálého vývoje je
vyhrazeno právo kdykoli bez předchozího upozornění a bez jakýchkoli závazků měnit specifikace, konstrukci nebo vybavení.
Máte-li jakékoli pochybnosti o vlastnostech svého vozidla, obraťte se na prodejce Ford Otosan s tím, že standardní a volitelné
funkce vozidel se mohou čas od času změnit.
Důležité: Originální díly a příslušenství Ford byly navrženy speciálně pro vozidla Ford. Jsou vhodné pro vaše vozidlo.
Chtěli bychom zdůraznit, že jiné výše uvedené součásti a příslušenství nebyly společností Ford přezkoumány a schváleny,
pokud to společnost Ford výslovně neuvádí. Navzdory neustálému sledování tržních produktů nemůžeme potvrdit vhodnost
těchto produktů. Ford neodpovídá za žádné škody způsobené používáním takových produktů.
ČÍSLO ČÁSTI: JC46-19G421-AA
Vytištěno: červen 2020,
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2018 Všechna práva vyhrazena
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O této příručce
Děkujeme, že jste si vybrali nákladní vozidlo Ford. Doporučujeme, abyste si přečetli tuto příručku, abyste se seznámili s
vozidlem. Čím více o svém vozidle budete vědět, tím vyšší bude bezpečnost, lepší ekonomika jízdy
a také vaše potěšení z jízdy. V příručce mohou být popsány funkce, které ještě nebyly uvedeny na trh.
Pravidelná údržba vašeho vozidla pomáhá udržovat jeho technickou způsobilost i jeho prodejní hodnotu.
Více než 100 autorizovaných prodejců Ford z celého světa vám poskytne profesionální servisní služby.
Autorizovaný prodejce se svým speciálně vyškoleným personálem vám poskytne nejlepší odborný servis. Je navíc vybaven
širokou škálou nástrojů a zařízení speciálně vyvinutých pro provádění servisu na vozidlech Ford.
Poznámka: Nezapomeňte při dalším prodeji vozidla předat uživatelskou příručku. Je nedílnou součástí vozidla.
Všechny technické informace a údaje obsažené v této příručce jsou platné k datu vydání této příručky. Vyhrazujeme si však
právo provádět změny bez předchozího upozornění vzhledem k tomu, že produkty jako
FORD OTOSAN procházejí neustálým vývojem.
Některé funkce popsané v uživatelské příručce nemusí být ve vašem vozidle k dispozici v závislosti na modelu vozidla.
S pozdravem,
FORD OTOMOTİV SANAYi A. Ş.
Pro dieselová vozidla
POZOR !
Používejte pouze kvalitní palivo kompatibilní s EN590 (Eurodiesel) s nízkým poměrem síry. Pokud dojde k poruše, jež souvisí s
palivem, v důsledku použití jiného paliva než paliva, jež se vyznačuje vysokou kvalitou (Eurodiesel) a nízkým poměrem síry, v
souladu s normou EN590, nevztahuje se na tuto poruchu záruka.
FORD OTOMOTİV SANAYi A. Ş.
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ÚVOD - příslušenství a náhradní díly
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Váš Ford byl vyroben podle nejvyšších
standardů s použitím vysoce kvalitních
originálních dílů Ford. Vozidlo vám může
sloužit mnoho let.
V případě, že dojde k neočekávané situaci
a je potřeba použít náhradní díl,
doporučujeme používat pouze originální
díly Ford.
Použití originálních dílů Ford zajistí, že
vaše vozidlo bude po opravě v tomtéž
stavu jako před nehodou a udrží si
maximální zbytkovou hodnotu.
Originální díly Ford odpovídají nejpřísnějším bezpečnostním podmínkám a
nejvyšším bezpečnostním standar-dům
Fordu. Nabízejí tedy nejlepší celkové
náklady na opravu, včetně nákladů na díly
a práci.
Nyní je mnohem snazší rozpoznat, zda
nabízená součástka je originální díl Ford.
Níže uvedené originální díly Fordu jsou
označeny logem Ford.
Zkontrolujte, zda má v případě opravy
daná součástka logo Ford a ujistěte se, že
jsou použity originální díly Ford.

Symboly na vašem vozidle

SLOVNÍK SYMBOLŮ
Symboly v této příručce

UPOZORNĚNÍ
Pokud tak učiníte, riskujete smrt nebo
vážné zranění sobě i ostatním
Uvidíte-li tyto symboly, přečtěte si a
dodržujte příslušné pokyny v této
příručce, než se čehokoliv dotknete
nebo začnete zkoušet
cokoliv seřizovat.
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POZOR
Pokud nedodržíte pokyny zvýrazněné
výstražným symbolem, riskujete
poškození vozidla.

ÚVOD
PŘÍSLUŠENSTVÍ, NÁHRADNÍ DÍLY A ÚPRAVY

Dnes se pro vozidla FORD CARGO prodává mnoho neoriginálních dílů a příslušenství. Používání těchto neoriginálních dílů a příslušenství
FORD CARGO (i když jsou tyto díly schváleny některými institucemi ve vaší zemi), může mít nepříznivý vliv na bezpečnost vašeho vozidla.
Na neoriginální díly a příslušenství FORD TRUCKS a problémy, které by pravděpodobně mohly vyplynout z použití těchto dílů, se proto
nevztahuje záruka, a proto společnost FORD CARGO nenese žádnou odpovědnost.
U tohoto vozidla by se neměly provádět žádné úpravy. Jakákoli úprava vašeho vozidla by mohla ovlivnit výkon, bezpečnost a trvanlivost
vašeho vozidla a může to být také v rozporu s právními předpisy. Kromě toho se na případné škody a problémy s výkonem v důsledku
úpravy vašeho vozidla nepřihlíží v rámci záruky.
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
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ÚVOD – palubní deska
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ÚVOD – palubní deska

1
2

Volant
Multifunkční rukojeť (vlevo)

12
13

Kamera
Středová konzola/držáky lahví

3

Multifunkční rukojeť (vpravo)

14

Dešťový senzor

4

Tachograf

15

Ovládací panel světlometu
Vzduchové výstupy
ventilace a ohřívače
klimatizace

5

Informační multimediální displej
16

6
7

Klimatizace
Parkovací brzda

17

Pojistkový kryt

8

Zapalovač / 12 V zásuvka-20A

18

Tempomat

9

24V zásuvka-15A

19

Ovládání zvuku

10

Ovládací panely/ovládací tlačítka

20

Úložné prostory

11

Schránky středové
konzoly

21

Clustrový displej
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Safety
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Bezpečnost - bezpečnostní pásy
Bezpečnostní pásy dodávané
s vozidlem jsou nejdůležitějším
palubním bezpečnostním zařízením.
Bezpečnostní pásy minimalizují riziko
zranění snížením pohybu cestujících ve
směru nárazu a jejich kontaktu s
interiérem v případě nárazu.
Během jízdy vždy zapněte bezpečnostní pásy. Bezpečnostní pás se nesmí
uvolnit nebo ohnout ani nesmí být
blokován jiným cestujícím nebo
nákladem.
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní pás nemůže zajistit
ochrannou funkci, pokud jej nezap-nete
správně nebo pokud není správně
zajištěno zapnutí zámku pásu. V
opačném případě může dojít k vážnému
nebo smrtelnému zranění v případě
nehody.
Zajistěte, aby všichni cestující ve vozidle
správně zapnuli bezpečnostní pásy.

UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní pás veďte vždy přes pánevní
kosti, ne přes břicho; ujistěte se že je napnutý
a nikde se neohýbá; veďte jej přes rameno,
nikoli přes krk nebo podpaží a nahuru přes
hrudník; v oblasti pánevní kosti musí být
napnutý. Neupevňujte pás těžkými předměty
a dbejte na to, aby pás nevedl přes tlusté
vrstvy oblečení.
Bezpečnostní pás neveďte přes křehké
předměty v oděvu, jako jsou brýle, klíče, pera
atd.
Bezpečnostní pás používejte pouze pro jednu
osobu.
Nikdy nemějte při jízdě na klíně dítě a
nezapínejte přes něj bezpečnostní pás.
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UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní pásy zajišťují bezpeč-nost
uvnitř vozidla, když cestující sedí ve svislé
poloze a opěradla sedadla jsou ve svislé
poloze.
Neseďte v takové pozici, která
znemožňuje správnou funkci
bezpečnostních pásů.
Nemějte při jízdě opěradlo příliš
naklopené dozadu.

Bezpečnost – bezpečnostní pásy
UPOZORNĚNÍ

Upevnění bezpečnostního pásu

Bezpečnostní pás nemůže zajistit
správnou funkci, je-li pás nebo zámek
bezpečnostního pásu poškozen.
Abyste tomu zabránili, pravidelně
kontrolujte, zda bezpečnostní pásy
nejsou poškozené nebo zablokované.
V opačném případě se bezpečnostní
může v případě nehody roztrhnout a
způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
Na bezpečnostních pásech
neprovádějte žádné opravy ani úpravy,
v případě poškození bezpečnostního
pásu se obraťte na autorizovaný
servis. Před nastartováním vozidla
upevněte bezpečnostní pás.

Bezpečnostní pás vytáhněte plynule z
navijáku. Bezpečnostní se pás může
zablokovat, je-li zatažen příliš rychle
nebo když je vozidlo na svahu. V
takovém případě bezpečnostní pás
povolte a nechte jej trochu zatáhnout,
pak to zkuste znovu. Při zasunutí
západky bezpečnostního pásu do
zámku uslyšíte aretační cvaknutí. Jinak
není bezpečnostní pás zablokován.
Seřiďte výšku bezpečnostního pásu
podle ramene. (Pokud je
k dispozici funkce nastavení výšky)
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Bezpečnostní pás se uvolní
stisknutím červeného tlačítka na
přezce. Potom pás pomalu uvolněte,
aby byl zcela navinut na cívku.
Bezpečnostní pás je nutné vést přes
střed ramena. Část procházející přes
pás pevně přiléhat k bokům, nikoli k
břichu.

Bezpečnost – ovládání parkovací brzdy
Parkovací brzda je umístěna na přední
konzole. Po zaparkování vozidla vždy
zatáhněte parkovací brzdu. Pokud je
vozidlo zaparkované na svahu, podložte
kola klínem.

Poloha při jízdě:

Testovací pozice

Parkovací poloha

Přepněte páku parkovací brzdy do
polohy 2
UPOZORNĚNÍ

Přepněte páku parkovací brzdy od
polohy 1. Je-li parkovací brzda
zatažená, displej bliká červeně.

Parkovací brzdu nepoužívejte, jsouli brzdové bubny nebo disky velmi
horké, počkejte, až vychladnou.
.

Po zařazení páky do polohy
1 zkontrolujte, zda se
vozidlo s návěsem pohybuje
při zatlačení na páku a
zatažení páky dolů
- 9-

(poloha 3). Potom páku opět uveďte do
parkovací polohy (poloha 1). Následně
vystupte z vozidla a zatáhněte
parkovací brzdu přívěsu.

Bezpečnost – ovládání parkovací brzdy
UPOZORNĚNÍ
Parkovací brzda je pružinového
typu. Pokud ve vzduchových
nádržích není dostatečný tlak,
parkovací brzda se neuvolní
z ovládací páky.
K uvolnění brzdy je nutný
dostatečný tlak vzduchu na
nádrže. Pokud není možné zajistit
požadovaný vzduch, brzdu
můžete uvolnit otáčením pružiny
stavěcího šroubu na měchu
parkovací brzdy.
Před uvolněním pružiny parkovací
brzdy zajistěte bezpečnost svého
vozidla tak, že podložíte kola
klínem. Pokud některé okruhy
parkovací brzdy nefungují,
nejezděte s vozidlem. Pokud nelze
uvolnit brzdy při uvolňování páky
v zimě může být zamrzlý měch.
Pružina se instaluje otáčením
instalačního šroubu měchu ve
směru utahování. Aby byla
zajištěna úplná instalace nouzové
pružiny, musí být stavěcí šroub
dotažen na doraz.
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Bezpečnost – obecná bezpečnostní upozornění
Jedním z nejdůležitějších bezpečnostních
prvků na vašem vozidle jsou pneumatiky.
Pravidelně kontrolujte tlak a stav
pneumatik. Nejezděte
s opotřebovanými pneumatikami.
Pokud je tlak v pneumatikách velmi nízký,
mohou se pneumatiky nadměrně zahřívat
a opotřebovávat, což může způsobit
nadměrnou spotřebu paliva. Pokud je tlak
v pneumatikách velmi vysoký, může to
způsobit delší brzdnou dráhu, horší
ovladatelnost a nadměrné opotřebení
pneumatik.
Dochází-li ke ztrátě tlaku nepřetržitě,
může to být způsobeno vnějším
poškozením, prasklinami, cizím
materiálem v pneumatikách či vadnými
ventily, nichž uniká vzduch.
UPOZORNĚNÍ
Dodržujte prosím předepsaný tlak v
pneumatikách vašeho vozidla.
Velmi nízký tlak v pneumatikách může při
vysokých rychlostech a zatížení způsobit
defekt pneumatiky. Můžete tím způsobit
nehodu, a tím i zranění ostatních.
Dezény pneumatik
Minimální hloubka dezénu je pro
pneumatiky předepsána zákonem.
Dodržujte zákony příslušné země.
Z bezpečnostních důvodů vy-měňte

pneumatiky před dosažením
zákonem doporučené minimální
hloubky dezénu.
UPOZORNĚNÍ
Příliš nízký dezén pneumatiky může
způsobit ztrátu ovladatelnosti při vysokých
rychlostech v případě deště nebo
rozbředlého sněhu. Může dojít k tomu, že
ztratíte kontrolu nad vozidlem a za těchto
podmínek způsobíte nehodu.
Stav pneumatik
Každé 2 týdny a před dlouhou trasou
pravidelně
kontrolujte
následující
podmínky, abyste zkontrolovali stav
pneumatik:
- Vnější poškození
- Praskliny a vyboulení na pneumatikách,
- Cizí materiál v dezénu pneumatiky,
- Nepravidelné opotřebení dezénu.
Mějte na paměti, že vnější poškození,
vyboulení a praskliny na pneumatikách
mohou způsobit defekt pneumatiky. Za
těchto podmínek můžete způsobit
nehodu.
Stárnutí pneumatik
Stárnutí pneumatik zhoršuje výkon a
bezpečnost pneumatik. Pneumatiky
stárnou, i když se nepoužívají.
Pokud jsou pneumatiky starší než 6 let,
vždy je vyměňte.
- 11 -

Poškození pneumatik
Poškození pneumatik je obvykle
způsobeno následujícími důvody:
- Stárnutí pneumatiky
- Cizí materiál
- Podmínky používání vozidla
- Povětrnostní podmínky
- Olej, palivo, mazivo atd. - Styk s materiály
- Najíždění na chodník
- Nízký nebo vysoký tlak v pneumatikách
UPOZORNĚNÍ
Pokud vaše vozidlo přejíždí přes okraje
chodníků nebo předmětů s ostrými
hranami, může to způsobit poškození,
které není vidět zvnějšku.
Tato poškození se mohou projevit teprve
po čase a způsobit defekt pneumatiky.
Neparkujte vozidlo tak, že některá jeho část
stojí na chodníku.

Bezpečnost – obecná bezpečnostní upozornění
UPOZORNĚNÍ
Nedodržení následujících podmínek
může způsobit nehodu, která může mít
za následek těžká zranění.
- Používání mobilního telefonu při řízení
vás může rozptylovat.
- Během jízdy nenastavujte sedadlo a
volant.
- Spolucestující na jakémkoli jiném místě,
než jsou sedadla (např. na lůžku), mohou
při brzdění způsobit vážná zranění.
- Nezatěžujte lůžka uvnitř kabiny
nákladem. Může to při brzdění způsobit
vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ
Před doplňováním paliva do vozidel s
přídavnou palivovou nádrží pro
přídavné topidlo v kabině se ujistěte,
že je vypnuté topení.
UPOZORNĚNÍ
Do kabiny řidiče nevnášejte ani v ní
neskladujte zdraví škodlivý materiál.
Příklady těchto materiálů jsou:
- Palivo, Kyselina, Maziva a maziva
- Čisticí prostředky
Bezpečnostní systém sledování
vozidel
Sledovací systémy vozového parku se

také používají k nalezení polohy
vozidla v případě krádeže
vozidla.
Pokud je však modul pro sledování
vozidla odebrán, není možné zjistit
polohu vozidla.
Bezpečnostní systém sledování
vozidel tento problém, který je slabou
stránkou systémů sledování vozového
parku, eliminuje protože modul se
nedá vyjmout a zajistí, aby
s odcizeným vozidlem nebylo možné
odjet.
U vozidel s volitelným bezpečnostním
systémem sledování vozidla může
startování trvat až 35 sekund, když se
odpojovací spínač vypne kvůli
bezpečnostnímu balíčku.
Po zapnutí zapalování počkejte s
nastartováním, dokud nezhasne
červené světlo imobilizéru.
Pokud přístrojová deska a FMS
nemohou při zapnutém zapalování
komunikovat, nelze vozidlo
nastartovat.
Tím se zabrání nastartování vozidla
bez sledování pomocí GPS. Vozidlo
nelze nastartovat a v tomto případě
signalizuje upozornění.
Čištění výfukového filtru
Výfukový filtr ve vozidlech Euro 6
zachycuje saze obsažené ve
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výfukových plynech a snižuje hodnoty emisí.
Při čištění filtru výfukových plynů, které lze
provádět automaticky nebo ručně, dochází
k pravidelných intervalech ke spálení sazí
zachycených ve filtru tak, a filtr se tak vyprázdní
dřív, než se stačí naplnit a ucpat. Při této
operaci se výfukový plyn zahřívá motorem a
saze se spálí. Řidič je informován o čištění
výfukového filtru vozidla pomocí zpráv
zobrazených na kontrolním panelu a detailně
vysvětlených v oddíle Čištění výfukových filtrů.
UPOZORNĚNÍ
Protože se výfukové plyny během čištění
výfukových filtrů zahřívají; zajistěte, aby se
vozidlo nenacházelo v blízkosti hořlavých,
vznětlivých a výbušných materiálů nebo
v uzavřeném prostoru.

Bezpečnost – obecná bezpečnostní upozornění
UPOZORNĚNÍ

Matice U-šroubu
Nouzový zámek

Zajistěte, aby čištění výfukových plynů
vozidla nebylo prováděno v lokalitách,
jako jsou místa nakládky a vykládky
nebezpečného materiálu nebo čerpací
stanice. V případě potřeby zamezte
čištění filtru výfukových plynů pomocí
tlačítka pro zamezení čištění filtrů
výfukových plynů.
POZOR
Zamezení čištění filtru výfukových plynů
po delší dobu může způsobit ucpání
filtru výfukových plynů a jeho
použitelnost. Respektujte upozornění
uvedená na indikačním panelu a
nepoužívejte manuální zamezení čištění
filtru, pokud to není nutné.

UPOZORNĚNÍ
Pro delší životnost pružin se 2 000 až
5 000 najetých km doporučuje nechat
zkontrolovat utahovací momenty
matice U-šroubu (jednou).
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Na levých a pravých dveřích vašeho
vozidla jsou nouzové zámky.
Zámek je zabudován do dveří v místě
znázorněném na obrázku, a pokud
potřebujete opustit vozidlo, když vám
dojde baterie nebo dojde-li k výpadku
napájení, zamknete dveře otočením
nouzového zámku.
Dveře zůstanou zamčené, pokud jsou při
otočení nouzového zámku zavřené.
Nouzový zámek se otáčí pomocí kovové
rukojeti, obojí je možné zamknout i
odemknout.

2

Ano.

V neutrálu?
Ano

J
e zatažena parkovací
brzda? Ano

Stiskněte a podržte
tlačítka zvyšování a
snižování jasu a současně
stiskněte čtyřikrát za
sebou výstražné tlačítko
blikače
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UKONČÍ SE ZA 15 SEKUND

Uvolněte všechna tlačítka a vyčkejte 3 sekundy.

POSTUP UČENÍ SELHAL
Zopakujte postup

POSTUP UČENÍ BYL ÚSPĚŠNÝ

Bezpečnost

Postup učení u tlumiče

Běží motor?

OVLADAČE A UKAZATELE – přístrojová deska
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1

Tachometr

2

Měřič teploty chladicí kapaliny
motoru

3

Palivoměr

4

Palubní počítač

5

Měřidlo hladiny močoviny

6

Indikátor tlaku motorového oleje/tlaku
vzduchu v brzdovém systému

7

Rychloměr

FUNKCE

SYMBOL

BARVA

BZUČÁK

BARVA

BZUČÁK

Žlutá

nepoužívá se

Žlutá / červená

ano

Zelená

ano

Červená

ano

Vysoká teplota
výfukových plynů

Žlutá

ano

Pomoc při startování za
studena

Žlutá

nepoužívá se

Upozornění na hladinu
paliva

Žlutá

ano

Vysoký tlak vzduchu 1

Červená

nepoužívá se

Žlutá/červená

ano

Červená

nepoužívá se

Upozornění na námrazu

Žlutá

nepoužívá se

Nouzový brzdový systém

Žlutá

ano

FUNKCE

Intardér

Zelená

nepoužívá se

Přívěs ABS/EBS

Žlutá

nepoužívá se

Upozornění na hladinu
oleje

Kontrolka parkovací
brzdy

Červená

nepoužívá se

Upozornění na tlak oleje

Brzda motoru

Žlutá

nepoužívá se

Vysoká teplota vody v
motoru

Čištění DPF

Zelená

nepoužívá se

Bezp. pásy

Červená

nepoužívá se

Zvednutá kabina

Červená

nepoužívá se

Nízká hladina
močoviny

Žlutá

Přední mlhové světlo

Zelená

nepoužívá se

směrové světlo
pravé/levé přívěsu

Zelená

nepoužívá se

Alternátor

Červená

ano

Kontrolka poruchy
motoru

Nízký tlak brzdového
vzduchu
Vysoký tlak vzduchu 2

SYMBOL

ano

Parkovací světla

Zelená

nepoužívá se
nepoužívá se

Žlutá

nepoužívá se

Upozornění systému
před opuštěním pruhu

Žlutá

Zadní mlhovka
Dálková světla

Modrá

nepoužívá se

ESP

Žlutá

nepoužívá se
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BARVA

BZUČÁK

Tempomat

Šedá
/
Zelen
á

nepoužív
á se

Adaptivní systém
řízení rychlosti

Šedá
/
Zelen
á

nepoužív
á se

Překročení rychlosti
(volitelné)

Žlutá

ano

Pomoc při rozjezdu
do kopce aktivní

Žlutá

Zvedání tlumiče

Červ
ená

Informační
upozornění

Červ
ená /
žlutá

nepoužív
á se

upozornění na tlak
v pneumatikách

Žlutá

ano

MIL (kontrolka
poruchy)

Žlutá

Systém regulace
rychlosti pomocí
mapy

Šedá
/
Zelen
á

FUNKCE

SYMBOL

FUNKCE
Systém regulace a
přizpůsobení
rychlosti pomocí
mapy

nepoužív
á se

SYMBOL

BARVA
Šedá /
Zelená

Imobilizér

Červe
ná

Přídavný ohřívač
(teplovzdušný)

Žlutá

Přídavný ohřívač
(teplovodní)

Žlutá

Pravá signální lampa

Zelená

ano

Rychlostní limit

Zelená

Načasování
přídavného ohřívače

Šedá /
Zelená

ESP vypnuto
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nepouží
vá se
nepouží
vá se
nepouží
vá se
nepouží
vá se
ano
ano

Levá signální lampa

nepoužív
á se
nepoužív
á se

BZUČÁK

Žlutá

nepouží
vá se
nepouží
vá se
nepouží
vá se

Upozornění na obrazovce a upozornění na poruchy...
SYMBOL

UPOZORNĚNÍ

POPIS UPOZORNĚNÍ

Jeďte stejnoměrnou
Nasycení výfukového filtru je nad očekávanou úrovní. Může to být způsobeno stylem nebo dobou jízdy. Objeví-li se zelený
rychlostí, aby došlo k
symbol čištění výfukového filtru, doporučuje se udržovat stejnoměrnou rychlost vyšší než 30 km/h, aby bylo vozidlo schopno
čištění výfukového filtru provádět automatické čištění filtrů. Pokud nejsou vhodné podmínky provozu na silnici, doporučujeme provést ruční čištění
výfukového filtru.
Zaparkujte vozidlo.
Pomocí tlačítka
proveďte čištění
výfukového filtru
Výfukový filtr je příliš
plný. Jeďte do
autorizovaného
servisu.
Pokud je to možné,
deaktivujte zamezení
čištění výfukového filtru
Probíhá čištění
výfukového filtru.
Zbývající: ... min.

Výfukový filtr je naplněn do té míry, že vozidlo nemůže provádět automatické čištění. V tomto případě; zaparkujte vozidlo na
bezpečném místě a ujistěte se, že není v kontaktu s hořlavým materiálem, a poté proveďte ruční čištění pomocí tlačítka ručního
čištění. Podmínky pro ruční čištění najdete v oddíle manuálního čištění výfukového filtru.
Výfukový filtr je naplněn do té míry, že vozidlo nemůže provádět ruční nebo automatické čištění. V takovém případě se
doporučuje, abyste okamžitě dojeli k nejbližšímu servisu a nechali vyčistit výfukový filtr dříve, než dojde k jeho poškození. Příliš
vozidlo nezatěžujte nákladem, abyste zabránili poškození přeplněného výfukového filtru.
Výfukový se během doby, kdy bylo aktivní zamezení manuálnímu čištění výfukového filtru, začal nadměrně naplňovat.
Doporučujeme, abyste před přetížením filtru deaktivovali zamezení čištění výfukového filtru nebo povolili manuální čištění filtru.
Zamezení čištění filtru můžete deaktivovat přidržením tlačítka pro zamezení čištění filtru po dobu 3 sekund nebo restartováním
motoru po vypnutí zapalování.
Ruční čištění výfukového filtru je aktivní Během čištění výfukového filtru se teplota výfukových plynů zvyšuje, aby se spálily saze
uvnitř výfukového filtru. Zbývající čas do konce provozu se zobrazuje v minutách.

Pro čištění DPF nejsou Pro čištění výfukového filtru nejsou vhodné podmínky. V takovém případě musíte zajistit, aby byly splněny podmínky uvedené
v oddíle Manuální čištění výfukového filtru
vhodné podmínky
DPF nelze vyčistit.
Jeďte do aut. servisu.

Chyba ve vozidle nebo ve výfukovém systému automaticky znemožňuje vozidlu provádět čištění výfukového filtru. V takovém
případě byste měli jet do nejbližšího servisu a nechat provést potřebné kontroly. V opačném případě se výfukový filtr nadměrně
naplní a dojde k jeho poškození.

Řidič zabraňuje čištění
výfukového filtru.

Zamezení čištění výfukového filtru aktivuje řidič. Zamezení čištění výfukového filtru můžete aktivovat při nakládání nebezpečných
materiálů nebo při řízení vozidla v prostředí s hořlavými materiály, jako je tráva, seno, ropné produkty atd. Mějte na paměti, že při
dlouhých blokacích dojde k poškození výfukového filtru.

Výfukové plyny jsou
horké, dbejte na to
parkování.

Toto upozornění slouží k informování řidiče. Teplota výfukových plynů je vysoká díky jízdě pod vysokým zatížením nebo čištění
výfukového filtru. Tato výstraha se aktivuje, když je teplota výfukových plynů vysoká a rychlost vozidla je nízká. Při čištění
výfukového filtru se toto upozornění objevuje standardně. Pokud je upozornění aktivní, ujistěte se, že se vozidlo a výfukové plyny
nenacházejí v blízkosti hořlavých materiálů, jako je tráva, seno, ropné produkty atd., a že vozidlo není v uzavřeném prostoru.
Jinak může dojít k požáru!

Byla zjištěna vadná
močovina

Materiál nevyhovující normám ISO22241-1 detekovaný v nádrži na močovinu. Vypusťte nádrž na močovinu a doplňte močovinu,
která odpovídá normám. Vyřešte problém co nejdříve, abyste zabránili výpadku napájení.
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SYMBOL

UPOZORNĚNÍ

SYMBOL

POPIS UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

POPIS UPOZORNĚNÍ

Proveďte test brzdového
pedálu Nechte provést
test brzdového pedálu
Baterie je téměř vybitá.
Spusťte prosím motor.

Nechte provést test
brzdového pedálu

Chyba dávkování
močoviny

Byla zjištěna chyba v systému pro
dávkování močoviny. Jeďte do servisu,
abyste zabránili výpadku napájení.

Stiskněte tlačítko topení pro
opětovné nastartování.

Kritická chyba
v souvislosti s
emisemi

Byla zjištěna chyba v systémech
souvisejících s emisemi. Jeďte do servisu,
abyste zabránili výpadku napájení.

AEBS je vadný. Jeďte do
autorizovaného servisu.

AEBS je vadný. Jeďte do
autorizovaného servisu.

Naplňte nádrž na
močovinu

V nádrži na močovinu není dostatek
močoviny. Přidejte močovinu, která
odpovídá normám, abyste zabránili
přerušení napájení.

Tlak vzduchu v brzdovém
systému je vysoký

Tlak vzduchu v brzdovém
systému je vysoký

Nízká hladina
močoviny

Hladina močoviny v nádrži na močovinu je
nízká. Přidejte močovinu, která odpovídá
normám, abyste zabránili přerušení
napájení.

Baterie snímače kola je
téměř vybitá.

Baterie snímače kola je
téměř vybitá.

Zkontrolujte
motorový olej.

Upozornění na hladinu oleje

Motor se vypne.
Stiskněte pedál pro
zrušení.
ATG aktivní

Motor se vypne. Stiskněte
pedál pro zrušení.

Upozornění na
ECAS aktivní

Upozornění na vzduchové odpružení
aktivní

Doba výměny
motorového oleje

Upozornění na výměnu oleje

ATG aktivní výstraha

Vzduchový filtr je
zablokován. Jeďte
do aut. servisu.

Je nutné co nejdříve vyměnit čistič
vzduchu. Jeďte do servisu.

Selhání obložení spojky
Upozornění, přehřátá
spojka
Selhání obložení spojky

Tlak oleje řízení je
nízký.

Upozornění, ochrana
spojky
Vysoká rychlost

Ucpaný palivový
filtr. Jeďte do aut.
servisu.

Upozornění na vysokou
rychlost
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Hladina oleje se kontroluje, když svítí.
Pokud dojde k úniku, požádejte o
asistenční službu. Pokud nedochází k
úniku, jeďte do nejbližšího servisu rychlostí
maximálně 50 km/h.
Jeďte do autorizovaného servisu.

SYMBOL

UPOZORNĚNÍ

POPIS UPOZORNĚNÍ

SYMBOL

UPOZORNĚNÍ

POPIS UPOZORNĚNÍ

Nízká hladina chladicí
kapaliny motoru

Pokud výstražná kontrolka po doplnění
nezhasne, je třeba co nejdříve dopravit
vozidlo do nejbližšího servisu.

Dveře spolujezdce jsou
otevřené

Upozornění na otevřené dveře

V palivu byla detekována
voda. Jeďte do aut.
servisu

Vypusťte vodu z nádržky na vodu před
filtrem paliva, a pokud kontrolka
nezhasne, je třeba co nejdříve dopravit
vozidlo do nejbližšího servisu.

Rychlostní limit se aktivuje
o 60 sekund později.

Rychlostní limit se aktivuje o 60
sekund později.

Došlo k zablokování
senzoru čelního radaru.
Viz příručka

Viz příručka

Rychlost 40 km/h.
Zpomalte.

Rychlost 40 km/h. Zpomalte.

Porucha přední kamery,
jeďte do servisu

Porucha přední kamery, jeďte do servisu

ACC nelze použít.

ACC nelze použít.

Nízké rozlišení přední
kamery. Viz příručka

Nízké rozlišení kamery. Viz příručka

Porucha teplovzdušného
ohřívače. Ohřívač bude
deaktivován

Porucha teplovzdušného
ohřívače. Ohřívač bude
deaktivován

Nenechávejte vozidlo
dlouho běžet na volnoběh,
abyste snížili spotřebu
paliva.
AEBS nepodporuje
brzdový systém přívěsu

Nenechávejte vozidlo dlouho běžet na
volnoběh, abyste snížili spotřebu paliva.

Porucha teplovodního
ohřívače. Ohřívač bude
deaktivován

Porucha teplovodního ohřívače.
Ohřívač bude deaktivován

Parkovací topení běží.

Parkovací topení běží.

Doba jízdy 4,5 hodiny
vypršela. Udělejte si
přestávku.

Doba přestávky tachografu

Přepněte prosím
převodovku na neutrál.

Přepněte prosím převodovku na
neutrál.

Problém s měřením
hladiny oleje. Jeďte do
aut. servisu.

Jeďte do autorizovaného servisu.

CC není k dispozici.
Odpojte pomocné brzdy.

CC není k dispozici. Odpojte
pomocné brzdy.

Dveře řidiče jsou otevřené

Upozornění na otevřené dveře

Příliš mnoho obrazovek
MyView. Chcete-li přidat
novou obrazovku,
odstraňte některou z
obrazovek.

Příliš mnoho obrazovek MyView.
Chcete-li přidat novou
obrazovku, odstraňte některou z
obrazovek.

AEBS nepodporuje brzdový systém
přívěsu
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SYMBOL

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

POPIS UPOZORNĚNÍ
Aktualizace proběhla úspěšně.
Vypněte a zapněte zapalování.

Nízký tlak v pneumatikách

Aktualizace proběhla
úspěšně. Vypněte a
zapněte zapalování.
Programování mapy
ADAS je obnoveno.
Nevypínejte zapalování.

Tlak v pneumatikách je
příliš nízký

Tlak v pneumatikách je příliš
nízký

Aktualizace mapy ADAS
byla úspěšná

Aktualizace mapy ADAS byla
úspěšná

Vysoký tlak v
pneumatikách

Vysoký tlak v pneumatikách

Aktualizace mapy ADAS
nebyla úspěšná

Aktualizace mapy ADAS nebyla
úspěšná

Vysoká teplota
pneumatik

Vysoká teplota pneumatik

Vyvarujte se velkého
zrychlení

Vyvarujte se velkého zrychlení

Odpojte pomocné brzdy.

Odpojte pomocné brzdy.

Použijte pomocné brzdy.

Použijte pomocné brzdy.

Vyvarujte se prudkého
brzdění

Vyvarujte se prudkého brzdění

Perfektní brzdění

Perfektní brzdění

Dobré brzdění

Dobré brzdění

POPIS UPOZORNĚNÍ

Nízký tlak vzduchu
v brzdovém systému

Nízký tlak vzduchu
v brzdovém systému

Nízký tlak v
pneumatikách

SYMBOL

Podmínky aktualizace
Viz uživatelská příručka
nejsou splněny. Viz
uživatelská příručka
Chyba aktualizace.
Zavolejte na autorizovaný
Zavolejte na
servis.
autorizovaný servis.
Probíhá aktualizace
Probíhá aktualizace softwaru
softwaru Nevypínejte
Nevypínejte zapalování.
zapalování.
Aktualizace nebyla
Aktualizace nebyla úspěšná.
úspěšná. Používá se
Používá se stará verze
stará verze
Aktualizace byla Aktualizace byla přerušena.
přerušena. Pokračujte
Pokračujte restartováním.
restartováním.
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Programování mapy ADAS je
obnoveno. Nevypínejte
zapalování.

SYMBOL

UPOZORNĚNÍ

POPIS UPOZORNĚNÍ

SYMBOL

UPOZORNĚNÍ

POPIS UPOZORNĚNÍ

Slabé brzdění

Slabé brzdění

Slabé předvídání

Slabé předvídání

Zvažte použití
tempomatu

Zvažte použití tempomatu

Snižte rychlost, abyste
snížili spotřebu paliva.

Snižte rychlost, abyste snížili
spotřebu paliva.

Zvažte použití
adaptivního tempomatu

Zvažte použití adaptivního
tempomatu

Vyvarujte se úplného
stlačení akcelerátoru, abyste
snížili spotřebu paliva.

Zvažte použití MaxCruise Zvažte použití MaxCruise

Vyvarujte se úplného
stlačení akcelerátoru,
abyste snížili spotřebu
paliva.
Udržujte rychlost vozidla.

Před námi je zatáčka
dolů. Snižte rychlost.

Snižte rychlost.

Uzávěrka diferenciálu
zapnuta.

Uzávěrka diferenciálu
zapnuta.

Před námi je klesání.
Snižte rychlost.

Snižte rychlost.

PTO aktivní

PTO aktivní

Před námi je stoupání.
Snižte rychlost.

Zvyšte rychlost.

Zvýšení výšky předního
zavěšení vozidla

Zvýšení výšky předního
zavěšení vozidla

Uvolněním akcelerátoru
snížíte spotřebu paliva,
snižte rychlost.

Snižte rychlost.

Nastavení úrovně Nastavení úrovně zavěšení vozidla 2
zavěšení vozidla 2

Perfektní předvídání

Perfektní předvídání

Dobré předvídání
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Udržujte rychlost vozidla.

Dobré předvídání

SYMBOL

UPOZORNĚNÍ

POPIS UPOZORNĚNÍ

SYMBOL

UPOZORNĚNÍ

POPIS UPOZORNĚNÍ

Výška podvozku není ideální

Výška podvozku není ideální

Dveře jsou otevřené.
Zatáhněte ruční brzdu

Zatáhněte ruční brzdu

Tloušťka brzdového obložení
kritická. Nízký brzdný výkon.
Kontaktujte autorizovaný servis.

Tloušťka brzdového obložení
kritická. Nízký brzdný výkon.
Kontaktujte autorizovaný servis.

Teplota brzd je příliš vysoká

Teplota brzd je příliš vysoká

Brzdové obložení je ztenčeno.
Kontaktujte autorizovaný servis.

Brzdové je obložení ztenčeno.
Kontaktujte autorizovaný servis.

Pokročilé nouzové brzdění

Pokročilé nouzové brzdění

Adaptivní tempomat

Adaptivní tempomat

Operace učení senzoru není
dokončena. Relace skončila.

Operace učení senzoru není
dokončena. Relace skončila.

Baterie snímače kola je téměř
vybitá.

Baterie snímače kola je téměř
vybitá.

Operace učení senzoru není
dokončena. Konflikt ID
senzoru.

Operace učení senzoru není
dokončena. Konflikt ID senzoru.

Operace učení senzoru není
dokončena. Rychlost vozidla není
nulová.

Operace učení senzoru není
dokončena. Rychlost vozidla
není nulová.

Probíhá operace učení
senzoru.

Probíhá operace učení senzoru.

Operace učení senzoru není
dokončena. Rychlost není
nulová.

Operace učení senzoru není
dokončena. Rychlost není
nulová.

K dispozici jsou nové
aktualizace softwaru.

K dispozici jsou nové
aktualizace softwaru.

Operace učení senzoru není
dokončena. Parkovací brzda není
zabrzděna.

Operace učení senzoru není
dokončena. Parkovací brzda
není zabrzděna.

Parametry EOL se
neobnovily. Kontaktujte
autorizovaný servis.

Parametry EOL se neobnovily.
Kontaktujte autorizovaný
servis.

Operace učení senzoru je
dokončena.

Operace učení senzoru je
dokončena.

Váš software je aktuální.

Váš software je aktuální.
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SYMBOL

UPOZORNĚNÍ

POPIS UPOZORNĚNÍ

SYMBOL

UPOZORNĚNÍ
ACC nelze použít. Senzor
je zablokován. Viz
uživatelská příručka.
Režim napájení (PWR) je
aktivní

POPIS UPOZORNĚNÍ
ACC nelze použít. Senzor je
zablokován. Viz uživatelská
příručka.

MaxCruise je zakázán.

MaxCruise je zakázán.

Automatické brzdění bylo
vypnuto. Převezměte
brzdu.

Automatické brzdění bylo
vypnuto. Převezměte brzdu.

Adaptivní tempomat
zrušen!

Adaptivní tempomat zrušen!

Obnova pomocí kývání
(ROC) je aktivní

Režim napájení (PWR) je
aktivní
Obnova pomocí kývání
(ROC) je aktivní

ACC nelze použít. Teplota
brzd je příliš vysoká

ACC nelze použít. Teplota
brzd je příliš vysoká

Porucha systému kliky
Počkejte prosím

Porucha systému kliky
Počkejte prosím

Výkon ACC poklesl.
Teplota brzd je příliš
vysoká
Tempomat je aktivní.
Automatické brzdění bylo
vypnuto.

Výkon ACC poklesl. Teplota
brzd je příliš vysoká

Chyba inicializace klíče.
Prosím zkuste to znovu.

Tempomat je aktivní.
Automatické brzdění bylo
vypnuto.

Doba chlazení systému
klikového ústrojí. Počkejte
prosím
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Chyba inicializace klíče.
Prosím zkuste to znovu.
Doba chlazení systému
klikového ústrojí. Počkejte
prosím

Tachometr

Označuje rychlost na silnici
(kilometry/hodinu).

POZOR
Označuje otáčky motoru. Používejte vozidlo
tak, aby ručička zůstala co nejvíce v zelené
zóně.
Řiďte vozidlo s ohledem na otáčky motoru.
Udržování otáček motoru
v zelené zóně zajišťuje hospodárnost.
Vyhněte se nadměrným rychlostem
v nebezpečné červené oblasti. Jinak může
dojít k poškození motoru.
Zajistěte, aby se rychlost nezvýšila na
nebezpečnou červenou zónu, zejména při
jízdě z kopce.
Zelená zóna: Ekonomická zóna
Modrá zóna: Zóna, kde je aktivní brzda
motoru
Červená zóna: Nebezpečná zóna
Při překročení maximálních povolených
otáček motoru zazní bzučák. Jakmile toto
upozornění uslyšíte, snižte otáčky motoru.
Brzda motoru se deaktivuje při 2400 ot/min.

Otáčkoměr
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Měřič teploty chladicí kapaliny motoru

Označuje teplotu chladicí kapaliny
motoru.
Pokud je číselník ukazatele v červené
oblasti, může se motor přehřát.

Palivoměr

Na kontrolce se rozsvítí červená
kontrolka a poté, co chladicí kapalina
motoru dosáhne teploty 109°C, se
rozezní bzučák.
Jakmile teplota překročí 107°C, vozidlo se
přehřeje a při překročení teploty 108°C se
sníží točivý moment. Pokud svítí červená
výstražná kontrolka, proveďte následující:
• Zastavte vozidlo a nechte
motor běžet na volnoběh.
• Zatáhněte parkovací brzdu,
zkontrolujte, zda pod vozidlem
neuniká voda (nevstupujte pod
vozidlo, zkontrolujte ze strany).
• Otevřete kapotu a zkontrolujte
hladinu vody v přídavné nádrži
na vodu.
• Pokud teplota vody neklesne,
zastavte motor a sklopte
kabinu. Zkontrolujte, zda není
poškozen řemen motoru.
• Zkontrolujte, zda v oblasti
termostatu na přední části
motoru neuniká voda.
• V případě potřeby se obraťte na
autorizované obchodní zastoupení
Ford Trucks.
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Indikuje hladinu paliva v nádrži. Žlutá výstražná
kontrolka signalizuje nízkou hladinu paliva v
nádrži. Ihned doplňte palivo.
V případě nízké hladiny paliva bude systém
nasávat vzduch.
Upozornění na námrazu
Kontrolka námrazy se rozsvítí, pokud je
venkovní teplota pod 4 stupně.

Měřič tlaku oleje s adaptérem

Ukazatel tlaku vzduchu
Ukazatel tlaku vzduchu vždy ukazuje tlak
vzduchu v obvodu s nejnižším tlakem
vzduchu. Normální provozní rozsah
systému je 10,5–12,5 barů.
Zvukové upozornění na tlak vzduchu

K dispozici jsou 2 nezávislé okruhy
vzduchového systému, které zásobují
přední a zadní brzdový systém. Tlaky
těchto systémů můžete vyčíst z jediného
indikátoru tlaku vzduchu.
Indikátor automaticky zobrazuje
hodnotu tlaku v trubice s nízkým
tlakem.

Pokud se tlak vzduchu sníží na hodnotu
pod 5,5 baru, zazní výstražný bzučák
pro nízký tlak. Bzučák se vypne, jakmile
tlak v systému dosáhne hodnoty
normálního provozního tlaku v obou
tlakových obvodech. Nejezděte s
vozidlem, dokud není zvukové
upozornění deaktivováno! Pokud
uslyšíte zvukové upozornění během
jízdy, okamžitě zastavte vozidlo.
Zablokujte kola. Umístěte dopravní
značky a přivolejte autorizovaného
prodejce Ford Trucks.

Pokud indikátor 1 ukazuje tlak vzduchu v
obvodu, rozsvítí se kontrolka
Pokud indikátor 2 ukazuje tlak vzduchu
v obvodu, rozsvítí se kontrolka
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Označuje tlak motorového oleje v barech
Tlak oleje se mění v závislosti na teplotě
oleje a otáčkách motoru. Provozní tlak: 3
bary při 90°C, 2 500 ot/min. Volnoběh: 1,5
baru při 90°C, 550 ot/min Výstražná
kontrolka se rozsvítí, je-li tlak oleje nízký.
Pokud svítí červená výstražná
kontrolka, proveďte následující:
• Zaparkujte vozidlo na bezpečném
místě, zastavte motor.
Kontaktujte autorizovaného prodejce Ford
Trucks.

OVLADAČE A UKAZATELE – palubní počítač
Palubní počítač

Palubní počítač zobrazuje informace

Když stisknete a podržíte klávesu
a přejdete na volbu Výběr
indikátoru v nabídce Informace o vozidle a stisknete a podržíte tlačítko
OK, vybere se jako pravý horní indikátor tlak vzduchu v brzdovém
systému nebo tlak motorového oleje.

a upozornění. Údaje palubního
počítače je možné měnit ovládacím
panelem na volantu.
Levé směrové tlačítko: Umožňuje
návrat do horní nabídky a pohyb v
nabídce doleva.
Pravé směrové tlačítko: Umožňuje
pohyb v hlavní nabídce doprava.
Tlačítko OK: Pomocí tohoto tlačít-ka,
které umožňuje pohyb nahoru a dolů,
je možná snadná navigace
v nabídkách nahoru a dolů. Rovněž
umožňuje vstup do nabídek
a použití funkce „OK“ v nabídkách.
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OVLADAČE A UKAZATELE – palubní počítač

1 - Čas: Označuje časové období uplynuté během
příslušné cesty.
2 - Tachometr: Označuje počet najetých kilometrů
během příslušné cesty.
3- Průměrná rychlost: Označuje průměrnou rychlost
vozidla během příslušné cesty.
4- Průměrné palivo: Označuje průměrnou spotřebu paliva
vozidla během příslušné cesty.
Chcete-li vynulovat počet ujetých kilometrů, čas a průměrnou
spotřebu paliva, stiskněte a podržte tlačítko OK
na obrazovce v této nabídce.

1- Spotřeba paliva - 1: Označuje informace o spotřebě paliva pro
cestu v nabídce Trip 1.
2- Spotřeba paliva - 2: Označuje informace
o spotřebě paliva pro cestu v nabídce Trip 2.
3- Spotřeba paliva - Celková: Označuje průměrnou
informaci o spotřebě paliva za období od počátku
provozu vozidla.
4- Průměrná spotřeba paliva: Označuje průměrnou
informaci o spotřebě paliva za období od počátku provozu
vozidla.
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OVLADAČE A UKAZATELE – palubní počítač
Informace o množství sazí
ve výfuku

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že provádění změn
v nastavení displeje palubního počítače
během jízdy může snížit koncentraci při
jízdě a může představovat vážné riziko
nehody, měňte nastavení jen tehdy, je-li
vozidlo zaparkované.

Pokud je hladina pevných částí
(sazí) z výfukových plynů nad 100%,
bude na liště blikat část mezi 0% a
200%.
Pokud je hladina pevných částí
(sazí) z výfukových plynů vyšší než
200%, bude blikat celá lišta.
Věnujte pozornost včasnému čištění
filtru pevných částic, ideálně
v automatickém režimu. Zanedbání
pravidelné čištění může vést
k poškození filtru.
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OVLADAČE A UKAZATELE – palubní počítač
Tlak a teplota pneumatik
Monitorovací systém
UPOZORNĚNÍ
Pokud svítí výstražná kontrolka
nízkého tlaku v pneumatikách,
bezpečně zastavte vozidlo,
zkontrolujte pneumatiky a
nahustěte je na správný tlak.
Tento systém nenahrazuje
správný postup údržby
pneumatik.

Skutečnost, že vozidlo je vybaveno
systémem sledování tlaku a teploty v
pneumatikách, neznamená, že není nutné
provádět pravidelnou manuální kontrolu
tlaku v pneumatikách. Tlak v
pneumatikách pravidelně kontrolujte
pomocí indikátoru tlaku. Nedodržení
správného tlaku v pneumatikách zvyšuje
riziko poškození pneumatik, ztráty
ovladatelnosti, smyku a zranění osob.

Teploty pneumatik můžete
zobrazit dlouhým stisknutím
tlačítka OK na volantu při
zobrazování tlaku v
pneumatikách.

Tlak vzduchu v pneumatikách (včetně
rezervní pneumatiky, je-li k dispozici)
kontrolujte každé dva týdny, pokud jsou
pneumatiky studené. Nahustěte
pneumatiky na správný tlak.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
pomocnou funkcí pro řidiče - systémem
sledování tlaku vzduchu v pneumatikách.
Pokud se tlak jedné nebo více pneumatik
výrazně zvýší nebo sníží, nebo pokud se
výrazně zvýší teplota, rozsvítí se kontrolka
a na indikátoru se zobrazí zpráva.
Hodnoty tlaku a teploty pro každou
pneumatiku mohou být zobrazeny v
příslušné nabídce. Problematické hodnoty
jsou označeny oranžovou barvou a
nadměrný pokles tlaku je označen
červenou barvou.
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OVLADAČE A UKAZATELE – palubní počítač
I když nesvítí kontrolka nízkého tlaku
v pneumatikách, musíte zajistit správný tlak v
pneumatikách.
Systém monitorování tlaku a teploty v
pneumatikách je vybaven indikátorem
poruchy systému, který vás upozorní, pokud
systém nepracuje správně. Funkce
indikátoru poruchy a výstražné kontrolky
nízkého tlaku v pneumatikách je běžná.
Pokud systém zjistí poruchu, výstražná
kontrolka bude blikat po dobu přibližně jedné
minuty a poté zůstane trvale rozsvícená.
Pokud porucha trvá, výše uvedená
signalizace se opakuje při každém zapnutí
zapalování.
Systém zjistil poruchu, která vyžaduje servis.
Pokud svítí indikátor chyby, systém nemusí
být schopen detekovat nebo indikovat nízký
tlak v pneumatikách. Porucha může mít řadu
příčin, jako je instalace rezervních pneumatik
nebo ráfků, které brání správnému fungování
systému.
Po výměně jedné nebo více pneumatik nebo
ráfků na vašem vozidle vždy zkontrolujte
upozornění na poruchu systému monitorování
tlaku v pneumatikách.
Zajistěte, aby instalované náhradní pneumatiky
nebo ráfky umožňovaly správnou funkci
systému.

V případě systému sledování tlaku
v pneumatikách
Výměna pneumatik
Vždy nechte zkontrolovat pneuma-tiky.
Doporučujeme kontaktovat autorizované
servisní středisko.

POZOR
Poznámka: Každé silniční kolo a
pneumatika jsou nainstalovány se
snímačem tlaku v pneumatice uvnitř
drážky sestavy kola a pneumatiky.
Senzor tlaku je nainstalován na těle ventilu
a zakrývá jej pneumatika, takže není
viditelný bez demontáže pneumatiky. Při
výměně pneumatiky buďte opatrní, abyste
senzor nepoškodili.
Porozumění systému monitorování
tlaku v pneumatikách
Systém měří hodnoty tlaku a teploty na
šesti pneumatikách na dvou nápravách a
odešle tyto hodnoty do vozidla.
Systém detekuje nízký tlak, který je
výrazně nižší než správný tlak, a rozsvítí
se výstražná kontrolka. Nahustěte
pneumatiky na správný tlak.Pokud systém
detekuje vysoký, nízký a příliš nízký tlak v
pneumatikách a vysokou teplotu
v pneumatikách, na displeji se zobrazí
informační zpráva.
UPOZORNĚNÍ
Během nafukování pneumatik
nemusí monitorovací systém
reagovat okamžitě.
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Operace učení senzoru
Po výměně pneumatik, když je použit nový
senzor a/nebo když se změní jejich poloha
na vozidle, lze senzory použít po
provedení procesu učení. Po zadání
TPMS „Učení senzoru tlaku v pneu v nabídce „Údržba“ na přístrojové des-ce
vyberte umístění pneumatiky, u níž se má
zopakovat proces učení, a přidržte
stisknuté tlačítko OK.
Senzor se aktivuje zvýšením či snížením
tlaku vzduchu příslušné pneumatiky, když
se zobrazí zpráva s oznámením, že byla
zahájena operace učení senzoru. Na
obrazovce se zobrazí zpráva, že operace
proběhla úspěšně. Poté je nový senzor
naučen a je určeno jeho umístění.
Náhradní pneumatika v tuto chvíli
nemá senzor a na pneumatice je
připevněn následující štítek.

OVLADAČE A UKAZATELE – palubní počítač
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OVLADAČE A UKAZATELE - ovladače
ČÍSLO

SYMBOL

POPIS

1

PRÁZDNÉ

2

BRZDA NÁVĚSU

3

ČÍSLO

10
11

KONTROLA ÚROVNĚ PŘEDNÍHO
ZAVĚŠENÍ

SYMBOL

POPIS

VÝBĚR REŽIMU VÝKONU PŘEVODOVKY
EBS ZRUŠENO / EBS AKTIVNÍ

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

3

KONTROLA ÚROVNĚ ZAVĚŠENÍ

12

4

ZVEDÁNÍ SKLÁPĚČŮ

13

ASISTENCE PŘI ROZJEZDU DO KOPCE

5

POMOCNÝ OHŘÍVAČ (TEPLOVZDUŠNÝ)

14

AUTOMATICKÁ HYBRIDNÍ BRZDA

5

POMOCNÝ OHŘÍVAČ (TEPLOVODNÍ)

15

AKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ PEVNÝCH ČÁSTIC NAFTY

6

ZVEDÁNÍ NÁPRAVY PŘÍVĚSU

15

ČIŠTĚNÍ ČÁSTIC PEVNÝCH ČÁSTIC JE
DEAKTIVOVÁNO

7

NOUZOVÝ BRZDOVÝ SYSTÉM

*16

TLAČÍTKO (VLEVO) PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
CENTRÁLNÍCH SVĚTEL/LAMPIČKY NA ČTENÍ

8

SYSTÉM UPOZORNĚNÍ NA OPUŠTĚNÍ
JÍZDNÍHO PRUHU

*16

TLAČÍTKO (VPRAVO) PRO ZAPNUTÍ/
LAMPIČKY NA ČTENÍ CENTRÁLNÍCH SVĚTEL

9

VÝBĚR REŽIMU MANÉVRU

17

VAROVNÝ SPÍNAČ VÝSTRAŽNÝCH SVĚTEL

10

VÝBĚR REŽIMU VÝKONU PŘEVODOVKY

18

RUČNÍ BRZDA

19

ELEKTRICKÝ JISTIČ

Pokud trvá stisk tlačítek označených hvězdičkou (*) déle než 1 nebo
2 sekundy, je možné postupně zvýšit intenzitu světla z nízké na
vysokou. Některé funkce nemusí být ve vašem vozidle k dispozici v
závislosti na verzi vozidla.
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OVLADAČE A UKAZATELE - ovladače
Ovládací tlačítka u lůžka

Tlačítka ovládacího panelu vlevo dole

Tlačítka horního ovládacího panelu

ČÍSLO
1
ČÍSLO
1
*1

2
*2
3

4
5

SYMBOL

POPIS
VŠECHNA SVĚTLA JSOU
VYPNUTA
SVÍTIDLA LŮŽKOVÉHO
PROSTORU
ZAPNUTA/VYPNUTA

*2
ČÍSLO

SYMBOL

PRÁZDNÉ

2

VENKOVNÍ SVĚTLO
ZAPNUTO/VYPNUTO
PŘEDNÍ A CENTRÁLNÍ SVĚTLA
ZAPNUTA/VYPNUTA

STŘECHA
ZATAŽENÁ/ODTAŽENÁ
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PŘEDNÍ A CENTRÁLNÍ
SVĚTLA ZAPNUTA/ VYPNUTA

2

VENKOVNÍ SVĚTLO
ZAPNUTO/VYPNUTO

3

UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÉ
DVEŘE

4

STŘECHA
ZATAŽENÁ/ODTAŽENÁ

5

VYSUNUTÍ PŘEDNÍ
SLUNEČNÍ CLONY
(AUTOMATICKY) NAHORU

5

STAŽENÍ PŘEDNÍ SLUNEČNÍ
CLONY (AUTOMATICKY)
DOLŮ

6

TLAČÍTKO SIRÉNY

6

KUPOLOVÉ LAMPY

ZESÍLIT/ZTIŠIT RÁDIO

POMOCNÉ TOPENÍ
ZAPNUTO/VYPNUTO

POPIS
PRÁZDNÉ

POPIS
ROZSVÍCENÍ
PRACOVNÍ
LAMPY

1

SYMBOL

OVLADAČE A UKAZATELE
Ovládací tlačítka
Tlačítka ovládání zvuku a hlasitosti
Vyberte zdroj, který chcete použít pro
audio. Pomocí ovladačů na volantu
můžete ovládat následující funkce v
hudebním a zvukovém systému:

2- Odmítnout hovor.
3- Hledání frekvence dozadu nebo
předchozí.
3- Přijmout hovor

.

Stisknutím tlačítka Hovor, Další nebo
Předchozí:
• Rádio můžete naladit na další nebo
předchozí uloženou předvolenou
stanici
• Můžete přehrát další nebo předchozí
skladbu.

1- Aktivuje funkci hlasového ovládání
telefonu, pokud je k vozidlu připojen
telefon.
Tento systém umožňuje ovládat mnoho
funkcí pomocí hlasových příkazů. Díky
tomu budete moci držet ruce na volantu
a soustředit se na silnici.
2- Hledání frekvencí vpřed nebo další.

Stisknutím a podržením tlačítka
vyhledávání můžete:
• naladit rádio na předchozí nebo
následující stanici.
• hledat skladbu.
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1- Snížit hlasitost
2- Zvýšit hlasitost
3- Ztlumit zvuk a zrušit ztlumení

MULTIMEDIA
MULTIMÉDIA – zvuková jednotka
Zvuková jednotka (Model-1)
Zapnutí a vypnutí zvukové jednotky.

Návrat na předchozí obrazovku
Navigace v nabídce Možnosti

Stisknutím tlačítka se vrátíte do
předchozí nabídky.
Výběr rádia

Nastavení hlasitosti
Výběr možnosti nabídky
Stisknutím tlačítka vyberte režim rádia.
Dalším stisknutím tlačítka zobrazíte
dostupné zdroje rádia.
Pro přepínání mezi dostupnými zdroji
rádia dlouze stiskněte toto tlačítko nebo
otáčejte pravým knoflíkem.
Po propojení telefonu a rádia pomocí
kabelu USB se na telefonech po
stisknutí tlačítka hovoru na volantu
spustí aplikace typu Siri nebo Svoice.
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MULTIMÉDIA – zvuková jednotka
Změna rádiové stanice

Tlačítko dopředného skenování a
další stopy

Stisknutím tlačítka pozastavíte
přehrávání skladby v režimu médií.
Opětovným stisknutím tlačítka
přehrávání obnovíte.
Nastavení systému

Stisknutím tlačítka vyberte další
indexovanou frekvenci (v režimu
rádia) nebo další stopu (v režimu
USB nebo BT).
A Automatické nebo ruční
nastavení B
Nastavení názvu stanice.
Poznámka: Pomocí knoflíku můžete
přepínat mezi automatickým a ručním
nastavením pomocí nastavení systému.
Poznámka: Rádiové stanice můžete
přepínat pomocí skenovacích tlačítek.
Poznámka: Rádiové stanice můžete
přepínat pomocí číselných tlačítek
předvoleb.
Výběr média

Stisknutím tlačítka vyberte režim médií.
Stisknutím tlačítka nebo otočením
nabídky pravého knoflíku můžete
přepínat mezi dostupnými zdroji médií.

Tlačítko zpětného skenování a
předchozí stopy

Stisknutím tlačítka vyberte
předchozí indexovanou frek-venci
(v režimu rádia) nebo předchozí
stopu (v režimu USB nebo BT).
Pozastavení nebo přehrávání médií

Stisknutím tlačítka ztlumíte signál v
režimu rádia. Opětovným stisknutím
spínače zapnete zvuk signálu.
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Nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka upravte nastavení
hlasitosti. Můžete také aktivovat
adaptivní hlasitost nebo hlasitost
kompenzovanou podle rychlosti vozidla
a upravit její přesnost.
Používání mobilních telefonů

Můžete uskutečnit hovor pomocí
seznamu posledních hovorů, výběrem
ze seznamu osob nebo vytočit číslo.

MULTIMÉDIA – zvuková jednotka
Zvuková jednotka (Model-2)
Zapnutí a vypnutí zvukové
jednotky

Rádio se zapne krátkým stisknutím při
zapnutém zapalování.
Zvukový systém se zapíná/vypíná
krátkým stisknutím tlačítka, když je rádio
zapnuté. To se zobrazí při krátkém stisku,
když jste v nabídce zvukového systému.
Navigační aplikace dostupné ve
funkcích Weblink nebo Carplay v rádiu
nemusí být vhodné pro těžká užitková
vozidla. Pro navigační účely proto
upřednostňujete navigační program
určený pro těžká užitková vozidla v
hlavním menu.

Nastavení hlasitosti

Výběr možnosti nabídky

Otáčením ovladače zvýšíte/snížíte
hlasitost.

Stisknutím tlačítka zastavíte funkci automatického
skenování.

Navigace v nabídce Možnosti

Tlačítko dopředného skenování a dalšího
sledování

Otáčením ovladače změníte frekvenci s
přírůstky po 0,05 MHz.
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Stisknutím tlačítka vyberte další
indexovanou frekvenci (v režimu rádia)
nebo další stopu (v režimu USB nebo
BT).

MULTIMÉDIA – zvuková jednotka
Tlačítko zpětného skenování a
předchozí stopy

Stisknutím tlačítka vyberte předchozí
indexovanou frekvenci (v režimu rádia)
nebo předchozí stopu (v režimu USB
nebo BT).

Hlavní stránka (softwarové tlačítko)

Stisknutím tohoto tlačítka přepnete na
hlavní stránku.
Nabídka audio systému (softwarové
tlačítko)

NAVIGAČNÍ SYSTÉM (softwarové tlačítko)

Stisknutím tlačítka otevřete aplikaci
Navigační systém.
Mobilní aplikace (softwarové tlačítko)

Tlačítko Mute

Stisknutím tlačítka vyberte režim
zvukového systému.
Stisknutím
tlačítka
ztlumíte
zdroj.
Opětovným stisknutím tlačítka zapnete
hlasitost zdroje.

Používání mobilního telefonu
(softwarové tlačítko)

Stisknutím tlačítka získáte ručně
přístup k aplikacím Weblink a
Carplay.
Nastavení systému (softwarové tlačítko)

Tlačítko zapnutí / vypnutí obrazovky

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete
nebo vypnete obrazovku.

Můžete uskutečnit hovor pomocí
seznamu posledních hovorů, výběrem
ze seznamu osob nebo vytočit číslo.
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Stisknutím tlačítka upravte nastavení
hlasitosti, nastavení rádia, nastavení
obrazovky a přístup k fotoaparátu a
mobilním aplikacím.

OVLADAČE A UKAZATELE – multifunkční páky
Multifunkční rukojeť (vlevo)

Je umístěna na levé straně řízení.
1 – Dálková světla (Nepřetržitá)
Zatlačením páky dopředu zapněte
dálková světla.
Znovu zatlačte páku dopředu nebo
tažením směrem k sobě, abyste vypnuli
dálková světla.
2 – Dálková světla (Přerušovaná)
Pro otevření voliče zatáhněte za páku mírně
směrem k sobě a uvolněte ji.
3. Pravý/levý směrový signál
Stisknutím páky nahoru nebo dolů
použijte směrovky.
4. Postřik čelního skla vodou
Stisknutím
tlačítka
aktivujete
ostřikovače a postříkáte čelní
sklo vodou.
5. Stěrače
6. Poloha stěrače
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OVLADAČE A UKAZATELE
Multifunkční páky (vpravo)

Tato páka má následující funkce

Motorová brzda
1. Rozsah

Tato páka má následující funkce:
• Převod
• Motorová brzda a intardér

2. Rozsah
1. Motorová brzda
2. Rozsah motorové brzdy
3. Výběr rychlostního stupně
4. Řazení nahoru/dolů
5. Automatický/ruční výběr rychlostního stupně
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Snížený brzdný výkon
Vysoký brzdný výkon

OVLADAČE A UKAZATELE
Vozidla s intardérem

Motorová brzda
1. Intardér
2. Rozsah intardéru
3. Výběr rychlostního stupně
4. Řazení nahoru/dolů
5. Automatický/ruční výběr rychlostního
stupně

Intardér

Intardér 1

50% maximálního
brzdného výkonu

20% maximálního
brzdného výkonu

Intardér 2

50% maximálního
brzdného výkonu

40% maximálního
brzdného výkonu

Intardér 3

100% maximálního
brzdného výkonu

60% maximálního
brzdného výkonu

Intardér 4

100% maximálního
brzdného výkonu

80% maximálního
brzdného výkonu

Intardér 5

100% maximálního
brzdného výkonu

100% maximálního
brzdného výkonu
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PROVOZ
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PROVOZ – zamykání a odemykání
Klíč
K vozidlu jsou dodávány 2 klíčky,
jeden pro vaše použití a druhý jako
náhradní.

UPOZORNĚNÍ
Klíček zapalování má funkci imobilizéru
proti krádeži vozidla. Nové klíčky
naprogramuje autorizovaný obchodní
zástupce Ford Otosan.
Ovládání dveří

• Uzamykání dveří
• Zapalování
Náhradní klíček
Dveře můžete zamknout a odemknout
pomocí dálkového ovladače.
1- Zamykání
2- Odemykání
Centrální zámky se odemknou
stisknutím tlačítka pro odemknutí na
ovladači. Při stisknutí tlačítka pro
zamknutí se zamknou. Pokud
směrovky bliknou dvakrát: Dveře jsou
zamčené. Pokud nejsou žádné dveře
z nějakého důvodu (mechanického
nebo elektrického) zamčeny, je
detekována chyba a obě dveře jsou
uvedeny do odemčené pozice.
• Palivová nádrž
• Nádrž na močovinu
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Funkce centrálního zamykání při ručním
odemykání a zamykání je však dočasně
deaktivována, dokud nejsou centrální
zámky uvedeny do stejné polohy. Chyba
je vyřešena při úplném uzavření dveří.
UPOZORNĚNÍ
Nové dálkové ovladače se do vozidla
zavedou při zakoupení nového
ovladače. Za tímto účelem navštivte
autorizovaného prodejce Ford. Při
otevření centrálního zámku dálkovým
ovládáním se dveře se znovu zamknou,
pokud nejsou fyzicky otevřeny. Dveře se
automaticky zamknou, když rychlost
vozidla překročí 10 km/h.
UPOZORNĚNÍ
Modul se přepne do ochranného
režimu, pokud je operace odmykání a
zamykání centrálních zámků
provedena 8krát za sebou ručně nebo
pomocí dálkového ovládání. Systém
zastaví ruční ovládání a ovládání
pomocí ovládacího prvku na 7
sekund. Další zadané operace
provádí po uplynutí 7 sekund. Tento
stav ukončíte tak, že vyčkáte 1 minutu
bez zásahu.

PROVOZ – zamykání a odemykání vozidla
Otevření okna pomocí dálkového
ovládání
Dveře se odemknou a okna se stáhnou
na minimální úroveň, podržíte-li tlačítko
pro otevření na dálkovém ovladači
stlačené déle než 3 sekundy.

U vozidel s elektrickou střechou tato
funkce zahrnuje rovněž otevírání
střešního okna.
Zavření okna pomocí dálkového ovládání
Dveře se zamknou a okna se automaticky
zavřou, podržíte-li tlačítko pro zavírání na
dálkovém ovladači stlačené déle než 3
sekundy.
Tato funkce také zahrnuje zavírání střešního
okna po dveřích u vozidel s elektrickou
střechou.
Operace zavírání oken se neprovede, pokud
není na oknech nastavena funkce „Rychlé
zavírání oken“.

Likvidaci starých baterií provádějte způsobem
šetrným k životnímu prostředí. Potřebné
informace vyžádejte na místním úřadě, který
má na starosti recyklace.

Poznámka: Šroubovákem se nedotýkejte
vývodů baterie ani desky s plošnými spoji.

1. Vložte vhodný nástroj, např. šroubovák

v zobrazené poloze a jemně zatlačte
na svorku.

2. Zatlačením na svorku uvolněte kryt
baterie.

4. Otočte dálkový ovladač a vyjměte baterii.
5. Vložte novou baterii tak, aby vývod +
směřoval nahoru.

Výměna baterie

6. Nasaďte kryt baterie zpět.
Poznámka: Neodstraňujte mazivo na
3. Sejměte kryt baterie.

vývodech baterie ani na zadní straně desky s
plošnými spoji

Poznámka: Po výměně baterie není třeba
dálkový ovladač přeprogramovat; dálkové
ovládání bude fungovat normálně.
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PROVOZ – zamykání a odemykání vozidla
Nedělejte následující úkony:

Otevření a zavření vnějších dveří
klíčkem
"

Nepokoušejte se nastoupit do vozidla
přidržováním volantu místo rukojeti.
Nevystupujte z vozu pokud jste vytočení tváří
ven. Nevystupujte z vozidla skokem ze
schodů.
Nepřekračujte přes dveře. Nepoužívejte dveře
jako podpěru při nastupování a vystupování z
vozidla, použijte madlo pro stoupání. Netahejte
ani netlačte dveře z vnitřní kliky otevírání dveří.
Použijte vnitřní kliku pro otevírání dveří.

1

2

Dveře zamknete tak, že otočíte klíčkem ve
směru hodinových ručiček. (2.
Dveře odemknete tak, že otočíte klíčkem proti
směru hodinových ručiček. (1.

Vnější klika

Zatažením za západku směrem k sobě
otevřete dveře zevnitř.
Stisknutím tlačítka č. (2) zamknete dveře
zevnitř a stisknutím tlačítka č. (1) je
odemknete.
Nastupování a vystupování z vozidla
Při nastupování a vystupování z vozidla
používejte princip 3 bodů. Nedržte volant, když
nastupujete do vozidla.

UPOZORNĚNÍ
Kliky jsou navrženy tak, aby byl uživatel při
nastupování/vystupování z vozidla otočený
tváří k vozidlu. Nepokoušejte se
nastupovat/vystupovat z vozu, pokud máte
tvář obrácenou směrem ven.

Otevřete dveře zatažením za západku
směrem k sobě.
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Nedržte kliky za jiným účelem, než je
nastoupení/vystoupení z vozidla, aby nedošlo
k zachycení ruky při zavírání dveří. Když je
vozidlo v pohybu, upřednostňujte držadla na
dveřích.

PROVOZ – zamykání a odemykání vozidla
Okna
Otevírání a zavírání oken
Při stisknutí tlačítka pro
otevírání/zavírání se okno začne
otevírat nebo zavírat. Napájení motorů
se automaticky zastaví, jakmile okno
dosáhne nejvyšší nebo nejnižší polohy.

1- Tlačítko pro otevírání a zavírání oken
na straně řidiče 2- Tlačítko pro otevírání
a zavírání oken na straně spolujezdce

Tlačítka jsou aktivní, když je zapnuté
zapalování. Pokud se dveře po
vypnutí zapalování neotevřou,
tlačítka zůstanou aktivní po dobu 10
minut. Tlačítka nejsou funkční,
dokud není zapnuto zapalování po
uplynutí této doby.
Rychlé zavírání oken
Okno se automaticky zavře po krátkém
stisknutí tlačítka pro zavření okna.
Pokud je při zavírání zjištěn stav
zaseknutí, okna se vrátí na 10-15 cm.
Rychlé otevírání oken
Okno se automaticky otevře, když se
krátce stiskne tlačítko pro otevření okna.
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POZOR
Pokud se okno při rychlém zavírání
třikrát za sebou zasekne, funkce
rychlého zavírání okna se deaktivuje.
Opětovné zapnutí funkce rychlého
uzavření; operace učení okna se
zahájí, jakmile jsou dveře zavřené a
odemknuté. Nejprve uveďte okno do
polohy, kdy je napůl nebo alespoň z
jedné čtvrtiny uzavřené. Poté okno
stáhněte na nejnižší úroveň a
stiskněte tlačítko, dokud se nespustí
blikač. Po jeho spuštění vytáhnete
okno do nejvyšší polohy jediným
stisknutím tlačítka a jeho přidržením
do okamžiku, kdy přijde ze zámků
zpětná vazba o stavu
vypnuto/zapnuto. Operace učení
okna se provádí samostatně pro okno
řidiče a okno pro cestující. Tyto
operace se nesmějí provádět
společně.

PROVOZ - zamykání a odemykání vozidla
Otevření/zavření přední kapoty

Zavření:
Zatlačte kapotu na místo.

POZOR
Ujistěte se, že je kapota bezpečně
uzavřena.

UPOZORNĚNÍ
Při otevírání a zavírání kapoty uchopte a
stiskněte střed kapoty.
Po zavření kapoty z centrální oblasti stiskněte
z obou stran z boku.

Otevření:

Přihrádka na nářadí

Můžete ji otevřít zatažením za kroužek na
boku sedadla řidiče a spolujezdce, když
jsou dveře otevřené.
Poznámka: Když je přihrádka na
nářadí otevřena na 90 stupňů, zůstane
díky napínači otevřená na 90 stupňů,
uzavřete ji zatlačením.

Uveďte otevírací páku pod kapotou z polohy
(1) do polohy (2), jak je znázorněno šipkou.
Mírně zvedněte kapotu, písty otevřou kryt.

Přihrádka na nářadí je umístěna za dveřmi
řidiče a spolujezdce, jak je znázorněno na

obrázku.
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PROVOZ – větrání kabiny
Elektricky otevírané střešní okno

Elektrická střecha se při stisknutí
tlačítek otevírání/zavírání pohybuje ve
směru otevírání nebo zavírání.
Operace se automaticky zastaví,
jakmile elektrická střecha dosáhne
nejvyšší nebo nejnižší polohy.
Tlačítka jsou aktivní při zapnutém
zapalování.
Otevřená elektrická střecha se
automaticky zavře po krátkém stisknutí
ovládacího spínače.
Zavřená elektrická střecha se
automaticky otevře po krátkém stisknutí
ovládacího spínače.
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Elektrická střecha se ovládá
ovládacím spínačem umístěným na
horním panelu.

PROVOZ – sedadla a lůžka
Sedadlo řidiče

1

Nastavení výšky

2

Nastavení tlumiče

3

Rychlé spouštění

4

Nastavení sklonu sedadla

5

Nastavení boční opěrky

6

Nastavení dolní bederní opěrky

7

Nastavení horní bederní opěrky

8

Nastavení sklonu opěradla

9

Ohřívač

11

Posunutí polštáře
dopředu/dozadu
Posunutí sedadla dopředu/dozadu

12

Protahování dopředu/dozadu

10
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13

Nastavení úhlu zad

14

Područky

15

Nastavení sklonu loketní opěrky

16

Rychlé nastavení naklopení
dozadu

17

Nastavení výšky bezpečnostního
pásu

18

Boční kapsa

19

Vývod vzduchu

PROVOZ – sedadla a lůžka
Sedadlo spolujezdce
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1

Nastavení výšky

2

Posunutí sedadla dopředu/dozadu

3

Nastavení úhlu zad

4

Područky

5

Nastavení sklonu loketní opěrky

6

Rychlé nastavení naklopení dozadu

PROVOZ - sedadla a lůžka
Rychlé snížení
Sedadlo může se sníží do dolní
polohy posunutím páčky dolů. Při
posunutí tlačítka dolů uvolní sedadlo
veškerý vzduch.
Posunutím páčky nahoru lze sedadlo
vrátit do poslední uložené výšky.
POZOR
Páčka pro rychlé snížení se používá při
nastupování/vystupování z vozidla.
Nesmí se používat jinak.

Nastavení výšky
Nastavení výšky lze provést v 7
krocích. Posunutím páčky pro
nastavení výšky nahoru nebo dolů
můžete změnit výšku sedadla o
stupeň nahoru nebo dolů.

Nastavení tlumiče
Absorpční tvrdost sedadla lze nastavit
bez jakýchkoli kroků mezi měkkými a
tvrdými pomocí páčky pro nastavení
tvrdosti.
Přepnutím páčky pro nastavení
tvrdosti do nejvyšší polohy se docílí
minimální tvrdosti; jejím umístění do
dolní polohy se docílí maximální
tvrdosti.

Posunutí sedadla dopředu/dozadu

Protahování dopředu/dozadu
V některých provozních podmínkách
může být užitečné aktivovat
horizontální protažení. Díky tomu
mohou být nárazy ve směru pohybu
vozidla lépe absorbovány.
ON: Horizontální protažení
ZAPNUTO
OFF: Horizontální protažení
VYPNUTO

Pokud je sedadlo sníženo,
neposunujte je dopředu ani
dozadu. Před posouvání sedadla
dopředu nebo dozadu je potřeba je
vždy vysunout nahoru.

Posunutí dopředu/dozadu se provádí
posunutím sedadla dopředu nebo
dozadu za současného tažení
zajišťovací páky.
Po uvolnění páky se sedadlo uzamkne
slyšitelným cvaknutím.
Sedadlo lze posunout úplně dopředu
nebo dozadu.

Nastavení sklonu sedadla
Pro nastavení sklonu sedadla potáhněte
páčku vlevo směrem nahoru. Sedadlo
lze současně nastavit do požadované
polohy tím, že přenesete váhu dopředu
nebo dozadu.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí nehody!
Během jízdy nepoužívejte aretační
páku.
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PROVOZ – sedadla a lůžka
Posunutí polštáře dopředu/dozadu

Ohřívač

Vytažením páčky před sedadlem
nahoru posunete polštář
dopředu/dozadu. Požadované polohy
lze dosáhnout zatlačením polštáře
dopředu nebo dozadu.

Elektrické ohřívače na opěradle a
sedáku sedadla se ovládají ve dvou
krocích stisknutím spínače vyhřívání
sedadla.

Vzduchové komory se naplní při
posunutí uvedených páček nahoru, a
vypustí se při posunutí páček dolů.
Pokud se zadní polštář ani po zvednutí tlačítek
nenafukuje, znamená to, že jste dosáhli
maximální pozice v nastavení bederní opěrky.

UPOZORNĚNÍ

Područky
Područky lze v případě potřeby zvednout.
Nastavení sklonu područky
Sklon loketní opěrky dozadu lze změnit
otočením kola.
Sklon loketní opěrky se zvýší, když se
kolo otáčí směrem ven, a sníží, když se
kolo otáčí směrem dovnitř.

POZOR
Nepoužívejte područky při přesunu
na horní lůžko.

Doporučuje se, aby osoby, které
nemají citlivost na zvyšující se teplotu,
nepoužívaly funkci ohřívače, protože
způsobuje různá zranění a zdravotní
problémy.
Nastavení sklonu opěradla
Stisknutím a podržením tlačítka
nastavíte sklon opěradla. Opěradlo lze
rovněž nastavit do požadované polohy
posunutím dopředu nebo dozadu.
Uvolněním tlačítka jej opět zajistíte.
Nastavení bederní opěrky
Posunutím tlačítek nahoru nebo dolů
můžete přizpůsobit horní a dolní
bederní opěrku.
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Nastavení boční opěrky
Posunutím tlačítka nahoru nebo dolů
můžete přizpůsobit nastavení bočních
polštářů.
Vzduchové komory se naplní při
posunutí uvedených páček nahoru,
a vypustí se při posunutí páček
dolů.
Pokud se boční polštáře při pohybu
tlačítka nahoru nenafukují,
znamená to, že jste dosáhli
maximální pozice v nastavení
boční opěrky.

PROVOZ – sedadla a lůžka
Nastavení úhlu opěrky zad
Chcete-li nastavit úhel sklonu opěradla při
sezení na sedadle, dosáhnete požadované
polohy tažením páky na levé straně sedadla
nahoru a pohybem zad dopředu nebo
dozadu.
Rychlé nastavení naklopení dozadu
Posunutím páky na vnitřní horní části
sedadla ve směru hodinových ručiček
nastavíte funkci rychlého naklápění
dozadu.
Nastavení výšky bezpečnostního
pásu
Výšku bezpečnostního pásu lze
nastavit na 4 úrovních pohybem pásu
nahoru nebo dolů stisknutím a
přidržením tlačítka.
Údržba
Funkčnost sedadla řidiče mohou
narušit nečistoty. Udržujte své sedadlo
čisté, abyste tomu zabránili!
POZOR
Pokud se opěradlo odskočí směrem
dopředu, hrozí nebezpečí zranění!

UPOZORNĚNÍ
Když vystupujete z vozidla, vypusťte
vzduch stisknutím tlačítka rychlého
snížení. Tím se prodlouží životnost
mechanismu sedadla.
POZOR
Pokud budete používat sedadlo, aniž
by bylo naplněné vzduchem, mohlo by
to poškodit vnitřní mechanismus
sedadla a na sedadlo by se
nevztahovala záruka.
Seřizování sedadla za jízdy může
způsobit nežádoucí pohyby volantu a
zranění.
- Sedadlo seřizujte, jen když vozidlo
stojí.
- Upravte sedadlo, když sedíte na
sedadle a v rozsahu nastavení sedadla
se nikdo další nenachází.

Obecné bezpečnostní pokyny
Na horních a dolních lůžkách, na
sedadle a v postranní kapse sedadla
neponechávejte ostré nástroje a
předměty ani nástroje na řezání, aby při
naklonění kabiny dopředu nedošlo k
poškození předmětů uvnitř kabiny.
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Nepoužívejte funkci vyhřívání sedadla
k vysušení textilie sedadla, je-li mokrá.
Nepokoušejte se snížit sedadlo
tlakem ruky, mohlo by dojít ke
zranění.
Obecné poznámky k čištění
Funkčnost sedadla řidiče mohou
narušit nečistoty. Proto věnujte
pozornost čištění sedadla a udržujte
jej v čistotě.
Nepokoušejte se snížit sedadlo
rukou, mohlo by dojít ke zranění. Při
čištění sedadla se nepokoušejte
odstranit tkaninu sedadla. Při čištění
lůžka lze vyjmout ložní prádlo. Je
nutné dodržet pokyny pro čištění na
krytu matrace.
Při čištění textilie nebo plastů
sedadla, lůžka a bezpečnostních
pásů nejprve naneste čisticí materiál
na malou plochu, aby se otestovala
vhodnost materiálu. Nepoužívejte
hořlavé nebo abrazivní čisticí
prostředky.
K čištění sedadla, lůžka a bezpečnostních
pásů nepoužívejte vysokotlaké čisticí
prostředky.

PROVOZ – sedadla a lůžka
Spodní lůžko

Horní lůžko

Na pravém konci spodního lůžka je
výklopný prostor. Pro vyklopení
zatáhněte za rukojeť směrem nahoru a
zvedněte prostor. Pro spuštění
zatáhněte za rukojeť směrem nahoru
nadoraz a uvolněte.

Horní lůžko je volitelné.
Horní lůžko je spuštěno do svislé polohy
a zajištěno pomocí blokovacích
mechanismů. Ujistěte se, že je horní
lůžko zajištěno.

Závěsy
Na vozidle jsou tři závěsy, a to levý,
pravý a prostřední závěs. Levý a pravý
závěs je třeba připevnit tak, aby části
se suchým zipem byly umístěny ve
středu vozidla.

UPOZORNĚNÍ
Během jízdy nepřepravujte náklad ani
cestující. Pro cestujícího i řidiče by tím
vzniklo vážné riziko zranění při
náhlém brždění.

Otočením páky ve směru hodinových
ručiček vyklopte horní lůžko.
Při vyklápění horního lůžka otáčejte pákou
jednou rukou, zatímco druhou rukou budete
horní lůžko přidržovat, aby vás nezranilo

POZOR
Odpojte pásy od sítě horního lůžka,
která by při jízdě měla být uložena
pod lůžkem.
Pomocí madel na lůžku vylezte na
horní lůžko.
Během jízdy musí být horní lůžko vždy
sklopeno.
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PROVOZ - úložné prostory v kabině
Horní část lůžka

V kabině se nachází nad čelním sklem 3
kryté úložné prostory a 2 otevřené
úložné prostory. Pod krytými oddíly jsou
otevřené prostory, které umožňují
ukládání dokumentů, map atd.

Police

Do každého úložného prostoru pro
horní část lůžka můžete naložit až 5 kg.
Prostory středové konzole.

UPOZORNĚNÍ
Neukládejte těžké předměty na horní
konzolu.

Na každé pravé a levé straně vozidla
jsou 2 police. Celková hmotnost
materiálu uloženého na každé polici
nesmí překročit 2 kg.

Uzavřené úložné prostory na horní
konzole čelního skla mají nosnost 7,5
kg a spodní přihrádka 5 kg.

UPOZORNĚNÍ
Kryty horních přihrádek v palubní
desce se nesmí otevírat za jízdy
vozidla.
Do přihrádek na horní konzole
nevkládejte předměty s ostrým hrotem
či hranou a nebezpečné materiály bez
krytu.

Jsou umístěny ve středové konzole
mezi řidičem a sedadlem
spolujezdce. Otevřete je zatažením
směrem k sobě.
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PROVOZ – úložné prostory v kabině
Středová konzole

Popelník

Multifunkční středová konzola,
umístěná mezi sedadlem řidiče a
sedadlem spolujezdce, má přihrádky
na mapy a přihrádky na poháry,
plastové láhve a další materiály.

Popelník je umístěn ve středu konzoly.
Odnímatelný mechanismus popelníku
poskytuje řidiči snadné použití v
požadované poloze.

Netlačte na konzolu. Na škody, které
mohou nastat, pokud na ni zatlačíte, se
nevztahuje záruka.
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PROVOZ - úložné prostory v kabině
Úložné prostory pod lůžkem

12 V zásuvka - 24 V zásuvka zapalovač

POZOR
Vyhřívaný zapalovač cigaret držte pouze za
rukojeť.
Zapalovač používejte, pouze pokud vám to
umožňuje provoz; v opačném případě by
vás to mohlo rozptýlit a způsobit nehodu.
.
POZOR

V prostoru lůžka je jedna zásuvka.
Otevřete ji zatažením směrem k sobě.
Kapacita úložného prostoru pod
lůžkem je 45 kg bez ledničky a 30 kg
s ledničkou.

1-12 V zásuvka
24 V zásuvkový zapalovač

Po uvolnění nedržte zapalovač cigaret
stlačený.

POZOR
12 V zásuvka může poskytovat
napájení pro zařízení do 100 W.
POZOR
24 V zapalovač/zásuvka se nesmí
používat pro provoz jiných zařízení
než zapalovače..
V prostoru lůžka ve vašem vozidle je 12 V
zásuvka.
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PROVOZ - Volant
POZOR
K nastavení mechanismu řízení je nutný
tlak vzduchu nejméně 7,8 bar. Pokud je
tlak vzduchu ve vozidle nízký, zajistěte
takový provoz vozidla, aby se naplnily
vzduchové trubice.

Při jízdě můžete nastavit úhel a výšku
řízení v nejpohodlnější poloze.

1. Stiskněte nohou tlačítko na levé
spodní straně sloupku řízení. Proto musí
být aktivován systém podpory napájení
systému a musí být umožněno
nastavení.
2. Nastavte volant do správné polohy
pohybem tam a zpět.
3. Odtáhněte nohu, aniž byste měnili
polohu volantu..
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PROVOZ - zrcátka
Zrcátka
Stiskněte tlačítko č. 1 pro seřízení bočního
zrcátka řidiče.
Upravte zrcátko pohybem šipek dopředu
a dozadu a doleva a doprava, poté
stiskněte tlačítko č. 1.
Stiskněte tlačítko č. 2 pro seřízení
bočního zrcátka spolujezdce.
Upravte zrcátko pohybem šipek
dopředu a dozadu a doleva a doprava,
poté stiskněte tlačítko č. 2.

4
3

Ohřívač zrcátka
Zrcátka 1 a 2 mají vyhřívání. V zimních
dnech použijte vyhřívání pro snadný
výhled.
Na vozidle jsou 4 různé typy zrcátek:
1- Zpětné zrcátko
2- Zpětné zrcátko pro
pohled zblízka
3- Zrcátko s výhledem na
obrubník
4- Zrcátko s výhledem dopředu

Aktivace ohřívače:
Když je spínač zapalování v poloze
2, stiskněte spínač „vyhřívání
zrcátka“ na panelu klimatizace.

Deaktivace vyhřívání: ohřívač se
deaktivuje automaticky po 10 minutách.

UPOZORNĚNÍ
Před uvedením vozidla do provozu
zkontrolujte nastavení.
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PROVOZ - osvětlení
Spínač světlometů
0

1

POZOR
2

3

Provoz parkovacích světel po
dlouhou dobu při vypnutém
zapalování způsobí vybití baterie.
Nastavení sklonu světlometů

Vyrovnávání světlometů se provádí
podle zatížení vozidla.
UPOZORNĚNÍ
Sklon světlometů je nutné nastavit
před jízdou na silnici, abyste za
různých podmínek na silnici
neoslnili řidiče vozidel v opačném
jízdním pruhu.

POZOR
Spínač světlometů je umístěn na
konzoli vlevo od řízení.
Světlomety vypnuty
Parkovací světla a kontrolky
Parkovací světla, kontrolky a
potkávací světlomety
Automatika
Zvýšení jasu osvětlení interiéru
5 Snížení jasu osvětlení
interiéru

Aktuální kapacita spínače může
pokrývat pouze dostupný systém.
Jakékoli doplňky mohou způsobit
poruchy spínače. Je-li nainstalován
přídavný osvětlovací systém, musí mít
další světla kabeláž s ovládáním
pomocí relé.
Stisknutím tlačítka na spínači
světlometu jej zapnete.
Otáčením knoflíku nastavte
požadované nastavení sklonu
světlometů.
Stisknutím tlačítka na spínači
světlometu jej vypnete.
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Spínač ovládá pouze relé. Při
otevřených dveřích, vypnutém
zapalování a rozsvícených
světlometech se spustí varovný
zvukový signál.

PROVOZ - osvětlení
Automatické rozsvěcování
UPOZORNĚNÍ
Světlomety se nemusí rozsvítit za
všech podmínek, kdy je zorné pole
sníženo, i když je na spínači
světlometů zvolena automatická funkce
světlometu.
Například funkce automatického
světlometu se nemusí rozsvítit v
případě mlhy za denního světla.
Ujistěte se, že jsou vaše světlome-ty
přepnuty do polohy automatické nebo
do vhodné polohy, kdykoli je sníženo
zorné pole. Pokud nebude-te dbát
tohoto upozornění, může dojít ke
srážce.

Poznámka: Pokud je ovládání
osvětlení v poloze automatického
světlometu, mohou se světlomety
automaticky zapínat a vypínat, když
projíždíte pod mosty nebo viadukty, za
zhoršených světelných podmínek nebo
za špatných povětrnostních podmínek.

Páka ukazatele směru

Poznámka: Při vjezdu do tunelů a za
určitých povětrnostních podmínek musí
řidič zapínat světlomety.
Poznámka: Je-li ovládání osvětlení v
poloze automatického světlometu,
vypnou se potkávací světlomety, aby se
rozsvítily mlhové světlomety.

Pokud je ovládání osvětlení v polo-ze
automatického světlometu, potkávací
světla se automaticky rozsvítí, když se
večer setmí a snímač detekuje, že
úroveň okolní-ho osvětlení není
dostatečná
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Je umístěna nalevo od volantu.
Stisknutím páky nahoru nebo dolů
zapnete směrovky. Směrové světlo se
rozsvítí na 6 sekund a automaticky se
vypne, když posunete páčku směrových
světel mírně nahoru nebo dolů. To zvýší
pozornost na silnici, zejména když
měníte jízdní pruhy.
Dálková světla (Blikač)
Blikač se ovládá krátkým zatažením páky
a jejím uvolněním (1)
Dálková světla (Nepřetržitá)
Dálková světla svítí nepřetržitě, když
páku zatlačíte dopředu.
Vypnete je tak, že opět zatlačíte
dopředu. (2)

PROVOZ - osvětlení
Přední mlhové světlo

Zadní mlhové světlo

Přední mlhové světlo je umístěno na
ovládacím panelu světlometu.
Zapnutím tohoto spínače získáte lepší
viditelnost a budete lépe viditelní pro
řidiče v protisměru v mlze a při nízké
viditelnosti. Po stisknutí spínače se na
indikátoru zobrazí ikona předního
mlhového světla.

Spínač zadních mlhových světel je umístěn
na ovládacím panelu světlometu. Zapnutím
tohoto spínače získáte lepší viditelnost a
budete lépe viditelní pro řidiče v protisměru
v mlze a při nízké viditelnosti. Zadní mlhová
světla se rozsvítí, jsou-li aktivovány pouze
potkávací a dálkové světlomety. Po stisknutí
spínače se na ukazateli zobrazí ikona
zadního mlhového světla.
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PROVOZ - osvětlení
Stropní světla v kabině

3- Osvětlení okolí
Ovládá se spínačem označeným
symbolem
na ovládacím panelu prostoru lůžka.
4- Celkové osvětlení
Ovládá se spínačem označeným
symbolem
na ovládacím panelu
prostoru lůžka a horním ovládacím panelu.
Přední vnitřní lampa

Na stropě kabiny se nacházejí 2
světla, jedna na straně řidiče, druhá na
straně spolujezdce.
1 - Lampičky na čtení (vpravo)
Ovládají se spínačem označeným
symbolem
na předním ovládacím
panelu.

2 - Lampičky na čtení (vlevo)
Ovládají se spínačem označeným
symbolem na předním ovládacím panelu.

Vnitřní lampa je umístěna nad čelním
sklem ve střední oblasti. Zapíná/vypíná se
spínačem označeným symbolem.
Svítidla celkového osvětlení interiéru na
stropě kabiny a vepředu se zapínají a
vypínají stavem dveří pomocí spínače
označeného symbolem
na horním
kontrolním panelu že je zapnuto nebo
vypnuto
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Pracovní lampa
Pracovní svítilna na vnější straně vozidla je
ovládaná spínačem označeným symbolem
na ovládacím panelu prostoru lůžka.

PROVOZ - osvětlení
Lampa v prostoru lůžka

Ovládá se spínačem označeným symbolem
na ovládacím panelu
prostoru lůžka.
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PROVOZ – mytí oken
Ostřikovač

Nádržka ostřikovače čelního skla

Stisknutím tlačítka znázorněného šipkou
na levé multifunkční páce nastříkejte
kapalinu stěrače na čelní sklo. Po
uvolnění tlačítka se funkce stříkání
zastaví.

Nádržka ostřikovače čelního skla je
umístěna na přední části vozidla. K němu
se dostanete otevřením kapoty. Přidávejte
vodu a čisticí prostředek pravidelně, než
vám dojde kapalina do ostřikovače.
Automatické stěrače
Funkce automatické stěrače používá
dešťový senzor. Senzor je umístěn na
zadní spodní straně čelního skla.
Dešťový senzor kontroluje hladinu
vlhkosti na čelním skle a automaticky
ovládá stěrače. Systém upravuje
rychlost stěrače podle úrovně vlhkosti
detekované senzorem na čelním skle.
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Poloha páčky stěrače „Automatické
stírání“ Pokud je vaše vozidlo vybaveno
automatickým stěračem, budou stěrače
pracovat automaticky podle síly deště,
když uvedete páčku stěrače do polohy
„Automatické stírání“
a na kartě
Nastavení vyberte „Senzor deště“. na
přístrojové desce. Automatické stěrače
mají 2 úrovně citlivosti.
Pokud je zvolena úroveň citlivosti 1,
aktivují se, když je na čelním skle
detekován silný déšť. Pokud je zvolena
úroveň citlivosti 2, aktivují se, když je na
čelním skle detekován slabý déšť.

PROVOZ – ostřik oken
Pokud automatické stěrače pracují rychleji nebo
pomaleji, než byste očekávali v případě deště, zvolte
vhodnou rychlost sami pomocí páky, abyste lépe
viděli silnici.

Nastavení dešťového senzoru na
přístrojové desce
Když uvedete páčku stěrače do jiné
polohy, než je poloha automatického
stěrače, funkce automatického stěrače
bude vypnuta a stěrače budou
fungovat podle vašeho výběru.
POZOR
Před použitím stěračů úplně
odmrazte čelní sklo.
Před mytím vozidla se ujistěte, že je
funkce automatického stírání
vypnutá.

Znečištění hmyzem v oblasti, kde je umístěný
dešťový sensor může způsobit nečekané
uvedení stěračů do provozu. Doporučujeme
ponechat oblast kolem senzoru na čelním skle
čistou.
Postříkání čelního skla v případě mokré silnice
a námraza, sníh nebo mlha v zimě mohou
způsobit nepravidelný nebo neočekávaný
provoz automatických stěračů nebo způsobit,
že automatické stěrače rozptýlí nečistoty a
zhorší výhled.
Pro zachování čistoty čelního skla můžete provést
následující.
• Můžete přepnout na normální nebo
vysokorychlostní stírání.
• Můžete vypnout funkci
automatického stírání.

Pokud stěrače začnou zanechávat
stopy na čelním skle, vyčistěte lišty
stěračů. Pokud stěrače dál
zanechávají stopy, nainstalujte nové
lišty stěračů.
i nadále zanechávat stopy..
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PROVOZ – odpojení baterií
Pomocí jističů odpojte elektrický proud
ve vašem vozidle.

Pomocí externího spínače

Vozidla bez ADR

Vozidla s ADR

Spínač ADR musí být k dispozici na
vozidlech, která přepravují hořlavý,
výbušný a vznětlivý materiál. Spínač
ADR vypne elektřinu v celém vozidle.
Na vašem vozidle jsou 2 spínače ADR;
jeden je uvnitř kabiny a druhý je venku.
Oba spínače mají stejnou funkci. Pro
vypnutí obvodu stačí vypnout jeden z
nich.
Pomocí interního spínače
Přerušení obvodu; Zvedněte bezpečnostní
kryt a přepněte spínač nahoru.
Opětovné zapnutí elektřiny ve vozidle:
Přepněte spínač dolů. Zavřete
bezpečnostní kryt.

Přerušení obvodu
Zvedněte bezpečnostní kryt a
přepněte spínač nahoru.
Opětovné zapnutí elektřiny ve vozidle:
Přepněte spínač dolů. Zavřete
bezpečnostní kryt.
POZOR
Při častém používání tohoto
spínače může dojít k poškození
elektronických zařízení ve vozidle.
Pokud je aktivován některý ze spínačů
uvnitř nebo vně kabiny, dojde během 1
sekundy k deaktivaci některých
elektrických spotřebičů. Po 10
sekundách bude odpojeno veškeré
elektrické připojení.
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Vypněte obvod otočením spínače proti
směru hodinových ručiček. Pro opětovné
zapnutí přívodu elektřiny do vozidla otočte
spínač ve směru hodinových ručiček.
POZOR
Použijte jistič nejméně 2 minuty po
zastavení vozidla.
Jinak může dojít k poškození
elektronické řídicí jednotky motoru
(a řídicí jednotky Denox, pokud je k
dispozici).
POZOR
V případě jakýchkoli svařovacích
operací na vozidle odpojte svorky
baterie.

PROVOZ – klimatizace a topení

1- Regulace rychlosti ventilátoru:
Upravuje množství vzduchu, který fouká do
interiéru vozidla.

2- Vyhřívání zrcátka: Ohřívač vám zajistí
snadný výhled a odmrazuje a odmlžuje
zrcátko v zimních dnech.
Poznámka: Nečistěte kryt nebo sklo
zrcátka hrubými abrazivy, palivem nebo
jinými čisticími prostředky na bázi ropy.

3- MAX odmrazování: Stisknutím tlačítka
zapnete funkci maximálního odmrazování.
Vzduch odebíraný z vnějšku je foukán z
větracích otvorů čelního skla, klimatizace
se automaticky zapíná a rychlost
ventilátoru je automaticky nastavena na
maximální úroveň. Toto nastavení můžete
použít pro odmlžování a odmrazování .

podmínkách.
Nasměrujte vzduch na čelní sklo a na
boční okna, abyste zabránili zamlžení za
chladných a vlhkých podmínek.
Nasměrujte vzduch na obličej pro lepší
pohodlí v horkých podmínkách.

5- Recirkulovaný vzduch: Stisknutím
tohoto tlačítka přivedete vzduch, který má
foukat do kabiny, zevnitř nebo zvenku
vozidla. Když se na tlačítku rozsvítí
kontrolka, vzduch se nasává zevnitř.
V takovém případě se zkrátí doba
potřebná k ochlazení kabiny a předejde
se vniknutí nežádoucích pachů zvenčí do
kabiny. (Při použití společně s
klimatizací).

4 - Směr distribuce vzduchu: Pomocí
těchto tlačítek můžete odebrat vzduch z
čelního skla, přední konzoly nebo
ventilátorů v prostoru pro nohy. Můžete
zajistit foukání vzduchu z těchto míst
různými způsoby současně.

Je-li recirkulace v provozu po dlouhou
dobu, může v případě vlhkého vzduchu
způsobit zamlžení oken.

Poznámka: Nasměrujte vzduch na nohy
pro lepší pohodlí v chladných
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6- Klimatizace: Stisknutím tlačítka
zapnete a vypnete funkci klimatizace.
Používejte klimatizaci s cirkulujícím
vzduchem pro zlepšení chladicí výkonu a
účinnosti.
Poznámka: V některých případech (jako je
maximální odmrazování) může kompresor
klimatizace pokračovat v činnosti, i když je
klimatizace vypnutá.

7- Obrazovka nastavení teploty
klimatizace:

Na obrazovce se zobrazí nastavené
hodnoty teploty.
8- Nastavení vysoké a nízké teploty:
Požadovanou teplotu v kabině můžete
nastavit od 15 °C do 30 °C v intervalech 0,5
°C.

PROVOZ – klimatizace a topení
9- Tlačítko pro výběr automatického kondicionování: Stisknutím tlačítka
aktivujete funkci automatického
kondicionování. Nastavte požadovanou
teplotu pomocí spínače pro nastavení
vysoké a nízké teploty. Systém upravuje
rychlost ventilátoru, distribuci vzduchu a
provoz klimatizace a volí vnější vzduch
nebo recirkulační vzduch, aby se vozidlo
ochladilo nebo zahřálo a udržela se
požadovaná teplota.
POZNÁMKA: Pokud je v řídicí jednotce
klimatizace zvolen režim AUTO, režim
AUTO se deaktivuje, pokud je na ovládací
jednotce aktivováno jakékoli tlačítko.
Dojde k automatické regulaci systému tak,
aby bylo dosaženo požadované teploty.

10 - Vyhřívané přední sklo (je-li k

dispozici) Stisknutím tlačítka odmrazíte a

odmlžíte přední sklo.
Poznámka: Před zapnutím vyhřívání
čelního skla se ujistěte, že je motor
zapnutý.
Systém nebude fungovat při nízké úrovni
nabití baterie.
Výměna vzduchového filtru každé 3 nebo
4 roky zabrání ztrátě výkonu klimatizace.
Poznámka 3: Za velmi vysokých venkovních
teplot doporučujeme po nastoupení do
vozidla kromě provozu klimatizace otevřít na
krátkou dobu okna. Teplota kabiny tak dříve
dosáhne požadované hodnoty.

12- Napájení: Stisknutím tlačítka zapnete a
vypnete systém. Je-li systém vypnutý, do
vozidla nebude pronikat vzduch zvenčí.
POZNÁMKA 1: Chcete-li dosáhnout
lepšího výkonu klimatizace, zapněte jej i v
zimě po dobu 15 minut každých 15 dní.
Během této doby není nutné nastavovat
knoflík na studený vzduch.
POZNÁMKA : Chcete-li za chladného
počasí rychleji odstranit zamlžení skla,
zapněte na několik minut současně
klimatizaci a horký vzduch.
Poté vypněte klimatizaci.

Druh plynu a množství plynu použitého
v klimatizaci uvádí štítek. (Doplňování oleje
do kompresoru klimatizace není nutné, pokud
není z klimatizace odčerpaný veškerý plyn.
Klimatizace vašeho vozidla nebude za
normálních podmínek vyžadovat údržbu.
Doporučujeme vám však pravidelně
odstraňovat a čistit ochranné sítko umístěné
před chladičem, abyste dosáhli lepší
účinnosti.
Výměna vzduchového filtru každé 3 nebo
4 roky zabrání ztrátě výkonu klimatizace.

Distribuce vzduchu: Upravený

vzduch je distribuován uvnitř
kabiny různými dmychadly podle
požadovaných provozních
podmínek.

Poznámka: Nezakrývejte
11 - MAX KLIMATIZACE Opětovným stisknutím
tlačítka maximalizujete chlazení. Vzduch
odebíraný zevnitř kabiny fouká z větracích otvorů
na přední konzole, klimatizace se automaticky
zapíná a rychlost ventilátoru je automaticky
nastavena na maximální úroveň.

dmychadla předměty, jako je
oblečení atd. Pokud jsou
dmychadla zakryta jakýmkoli
příslušenstvím nebo zařízením,
může to mít za následek snížení
výkonu ventilace v kabině.
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Nastavení dmychadel:
Dmychadla na straně řidiče:
1 - vypnuto (1)
2 - zapnuto (2)

PROVOZ – klimatizace a topení
Dmychadla na straně spolujezdce:
1- Vypnuto (1)
2- Zapnuto (2)

Jednoduše vypněte zapalování a
vypněte systém.

Pomocné – teplovzdušné topení

Zkontrolujte tabulku chybových kódů,
kde jsou uvedeny podrobnosti o
chybových kódech načtených na
přístrojové desce a opatření, která je
třeba provést.
POZOR

Pomocí ovládacího kolečka nasajte do
kabiny dostatečné množství vzduchu.
Dmychadla na straně řidiče a
spolujezdce mají dvě pozice, a to off
(vypnuto) and on (zapnuto). Proud
vzduchu lze nastavit podle potřeby mezi
těmito polohami a nasměrovat jej svisle
nebo vodorovně pomocí nastavovacího
prvku ve středu dmychadla. Chcete-li
dosáhnout maximálního průtoku
vzduchu, uveďte jej do polohy 2.
Parkovací ohřívač: Systém využití
odpadního tepla může být k dispozici na
vozidlech bez teplovodního topení a
pomáhá udržovat teplo v kabině tím, že
prochází vyhřívanou chladicí kapalinou
motoru z chladiče. Pokud je vaše vozidlo
vybaveno systémem využití odpadního
tepla, musí být motor vypnutý a systém
musí být zapnutý. Kromě toho musí být
aktivován ovládací panel větrání a
ventilátor větrání musí být v poloze
foukání. Systém zůstane aktivní, dokud
je teplota chladicí kapaliny dostatečně
vysoká, aby po aktivaci systému mohla

Používá
se
teplovzdušný
ohřívač
Eberspacher airtronic D2. Toto zařízení je
umístěno pod spodní lůžko uvnitř kabiny.
Vypínač je umístěn na přední konzole a na
pravé stěně spodního lůžka. Podrobná
nastavení lze provést na přístrojové desce.
Pomocný ohřívač lze ovládat i při
vypnutém zapalování.
POZOR
U vozidel s vyhříváním kabiny
teplovzdušného typu může vzduch
vstoupit do palivového potrubí a bránit
provozu systému, když je hladina
paliva v palivové nádrži snížena na
určitou úroveň.

kabinu zahřát.
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Čerpadlo je citlivé. Musí se používat
vysoce kvalitní motorová nafta proti
zamrznutí. Pomocné ohřívače mohou
být v provozu, když je motor v chodu.
Pokud jsou však pomocné ohřívače
zapnuté při zapnutém motoru, při
vypnutém zapalování se automaticky
vypnou. Stisknutím tlačítka pomocného
ohřívače zapnuto/vypnuto je znovu
zapnete.
Je-li teplovzdušné topení v provozu při
vypnutém motoru, řídicí modul
klimatizace se automaticky aktivuje
každých 30 minut na dobu 5 minut, aby
osvěžil vzduch uvnitř kabiny a řídicí
jednotka větrání fouká vzduch z
vnějšího prostředí do kabiny.
Pokud jsou pomocné ohřívače spuštěny
při vypnutém motoru, zůstanou v
činnosti, dokud kabina nedosáhne
požadované teploty,
i když bude později motor opět uveden
do provozu.

PROVOZ – klimatizace a topení
Spotřeba paliva: 0,28 l/h při prvním
spuštění, když je teplota uvnitř kabiny
nízká; a 0,10 l/h pro provozní fázi.
Foukací teplota z trysky je max.
75 °C.
Nezakrývejte dmychadlo a sací trysku
uvnitř kabiny. Je důležité na to dbát,
protože tím ovlivníte životnost a rychlost
motoru.

POZOR
Výstupy horkého vzduchu
pomocného topení v kabině jsou za
sedadlem řidiče a sedadlem
spolujezdce.
Proto mezi sedadlo a lůžko řidiče
nesmí být umístěn nebezpečný
materiál, např. hořlavý nebo výbušný
materiál.
Teplovodní ohřívač

Používá se Eberspacher hydronic M2.
Kabina je vyhřívána zahříváním chladicí
kapaliny motoru motorovou naftou.
Tato jednotka je umístěna pod pravým
schodem na vozidle.
Toto zařízení má vlastní hadice pro odvod
spalin a přívod spalovacího vzduchu. Je
provozován na naftu.
Tato jednotka nastavuje cyklus automaticky
a odebírá palivo z dávkovacího čerpadla
pomocí prvku citlivého na teplotu v kabině.
Údržba
• Doporučujeme nechat ohřívač
zkontrolovat v autorizovaných dílnách
Ford na začátku každé zimní sezóny.
• Udržujte vstupní a výstupní vzduchové
potrubí ohřívače čisté. Znečištěné
vzduchové kanály způsobují přehřátí a
deaktivaci řídicí jednotky topení.
• Ohřívač používejte jednou měsíčně po
dobu 10 minut, aby nedošlo k
zablokování mechanických součástí.
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POZOR
Při doplňování paliva vypněte další topné
systémy.

POZOR
Ohřívač by neměl být provozován v
uzavřených prostorách, protože
produkuje výfukové plyny.

Porucha
Pokud má ohřívač poruchu,
zkontrolujte bezpečnostní pojistku.
Pokud níže uvedená preventivní
opatření problém nevyřeší, kontaktujte
autorizovaný servis.
Výměna vzduchového filtru kabiny:
Vzduchový filtr kabiny zachycuje částice
ve vzduchu přicházejícím do kabiny a
zajišťuje, aby se tyto částice nedostaly
do kabiny. Pokud se průtok vzduchu do
kabiny sníží, je třeba vyměnit filtr mezi
pravidelnými intervaly údržby. Filtr je
lepší vyměnit než vyčistit.

PROVOZ – klimatizace a topení
Programování
ovládacích prvků

Požadovanou teplotu v kabině můžete
nastavit od 15 °C do 30 °C v intervalech 0,5
°C. Není dovoleno nastavovat jinou teplotu,
než jsou tyto hodnoty.
Naplánovat zapnutí/vypnutí

1. Start: V této nabídce nastavte čas
začátku. Pomocné topení bude
fungovat v době, kterou jste určili.
2. Teplota: Z této nabídky vyberte
plánovanou provozní teplotu.
3. Frekvence opakování: Určuje
frekvenci opakování. Možnosti:
Existují 2 možnosti, a to jednou a
opakování.
4. Den: Můžete nastavit provozní den
(dny).
Možnosti:
Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne,
všední dny, víkend, každý den

1- Zapíná nebo vypíná plán přídavného topení.
2- Nastaví režim topení
Možnosti:
Kabina – teplovodní typ
Kabina - teplovzdušný typ
Kabina - teplovodní a
teplovzdušný typ
Motor
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PROVOZ - klimatizace a topení
vypne se automaticky nejpozději po 2
hodinách.
POZOR
Automatické plánování přídavného
topení je z bezpečnostních důvodů
deaktivováno u vozidel přepravujících
nebezpečný náklad (vozidla s ADR).

1- Pokud je nastaven plán přídavného
topení, zobrazí se před příslušným plánem
oranžová značka.
2- Je-li nastaven plán přídavného topení,
na digitálním displeji se rozsvítí
kontrolka.
3- Podle potřeby můžete zvolit dobu
provozu ohřívače; nemusíte zapínat
zapalování pro neomezený provoz.
Ohřívač může lze provozovat v
požadované době, i když je zapalování
vypnuté.
Je-li ohřívač teplovzdušného nebo
teplovodního typu aktivován pomocí
tlačítek na přední konzole nebo v prostoru
lůžka, nejpozději po 10 hodinách se
automaticky vypne. Pokud je ohřívač
teplovzdušného nebo teplovodního typu
aktivován pomocí přístrojové desky,

POZOR
Nevypínejte hlavní vypínač, dokud
nebude zastaveno pomocné topení.
Pokud vypnete tlačítko dříve, než
projde ohřívač potřebným cyklem,
může dojít k jeho poškození.
POZOR
Při současném použití teplovodního a
teplovzdušného ohřívače
doporučujeme zrušit automatický
režim pro výběr kondicionování,
abyste dosáhli lepšího výkonu
vytápění.
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PROVOZ – klimatizace a topení
Chybové kódy pomocného ohřívače (teplovzdušný typ)
Chybový kód
načten z
ohřívače
4

Vysvětlení

Popis poruchy

• Nápravné opatření

Upozornění: Zkrat na ovládací skříňce na výstupu čerstvého vzduchu

Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis

10

Upozornění: Zkrat na ovládací skříňce, na výstupu alarmu vozidla
Upozornění: Nevysvětlitelné informace o atmosférické nadmořské výšce
(Zobrazeno pouze v topných tělesech s označením „H-Kit“ na typovém
štítku.)
ADR přerušeno.

11

Přepětí - přerušení

Obraťte se na autorizovaný servis

C

Nízké napětí - přerušení

• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání trubek pro
horký vzduch -> uvolněte trubky.
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na
autorizovaný servis
• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání trubek pro
horký vzduch -> uvolněte trubky.
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na
autorizovaný servis
• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání trubek pro
horký vzduch -> uvolněte trubky.
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na
autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis

5
6
9

Nadměrné topení v detektoru nadměrného topení
D

Nadměrné zahřívání v detektoru plamene

E

Teplotní rozdíl mezi detektorem plamene a detektorem nadměrného topení

F

Operace zablokována

11

Přehřátí

12
13
14
15
16
19
1F

Startovací výkon žhavicí svíčky je velmi nízký (zobrazuje se v topných
tělesech s označením „H-Kit“ pouze na typovém štítku).
Zapalovací výkon je příliš nízký
Žhavicí svíčka - přerušení
Žhavicí svíčka - zkrat, zkrat po přetížení nebo záporné zatížení
Žhavicí svíčka, výstup (+) - zkrat po UB (napětí baterie)
* Diagnostický kabel modrý/bílý - zkrat po UB (napětí baterie)
Dmychadlo - přerušení
Motor ventilátoru - zkrat a přepólování

20

Vezměte prosím na vědomí!
Zajistěte shodu se zkušebním napětím
Pokud došlo k překročení hodnoty napětí, součástka je zničená.
Ujistěte se, že napájení má dostatečnou rezistenci vůči zkratu (minimálně
20 A).
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Obraťte se na autorizovaný servis

Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte

se
se
se
se
se
se

na
na
na
na
na
na

autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný

servis
servis
servis
servis
servis
servis

PROVOZ – klimatizace a topení
Chybový kód
načten z
ohřívače

Vysvětlení
• Nápravné opatření

Popis poruchy
Motor ventilátoru se po přesměrování neotáčí ani nezkratuje

21

22
2F
30
31
32

Vezměte prosím na vědomí!
Zajistěte shodu se zkušebním napětím
Pokud došlo k překročení hodnoty napětí, součástka je zničená.
Ujistěte se, že napájení má dostatečnou rezistenci vůči zkratu
(minimálně 20 A).
Motor ventilátoru, výstup (+) - zkrat po UB (napětí baterie)
Dávkovací čerpadlo - zkrat nebo přetížení
Dávkovací čerpadlo - přerušení
Výstup dávkovacího čerpadla (+) - zkrat po UB (napětí baterie)
Příliš mnoho neúspěšných pokusů o operaci (operace uzamčena)

33

Během provozu byl detekován plamen

34

Bezpečnostní doba překročena

Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte

se
se
se
se
se
se

na
na
na
na
na
na

autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný

servis
servis
servis
servis
servis
servis

Obraťte se na autorizovaný servis
Během cyklu nebyl detek. žádný plamen.
• Zkontrolujte systém výfukového a spalovacího
vzduchu.
* Zkontrolujte přívod / množství paliva
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na
autorizovaný servis
Ohřívač se zažehl během výkonu (byl detekován
plamen) a byl vydán signál k přerušení plamene.
• Zkontrolujte systém výfuk. a spalovacího vzduchu.
* Zkontrolujte přívod / množství paliva
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na
autorizovaný servis
Ohřívač se zažehl během výkonové fáze (byl detekován
plamen) a byl vydán signál k přerušení plamene.
• Zkontrolujte systém výfukov a spalovacího vzduchu.

Přerušení plamene během ovládání „VÝKON“
35

* Zkontrolujte přívod / množství paliva

36

Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na
autorizovaný servis
Ohřívač se zažehl během výkonu (byl detekován
plamen) a byl vydán signál k přerušení plamene.
• Zkontrolujte systém výfuk. a spalovacího
vzduchu.
* Zkontrolujte přívod / množství paliva
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na
autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
• Zkontrolujte systém výfukového a spalovacího vzduchu.
* Zkontrolujte přívod / množství paliva
Obraťte se na autorizovaný servis

37

Přerušení plamene během fáze ovládání „VYSOKÝ“

Přerušení plamene během fáze ovládání „STŘEDNÍ“

Obraťte se na autorizovaný servis
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PROVOZ – klimatizace a topení
Chybový kód
načten z
ohřívače

Vysvětlení

Popis poruchy

• Nápravné opatření

Přerušení plamene během fáze ovládání „NÍZKÝ“
38

39

3C
3D
3E
3F
40
41
47
48
4A
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63

Přerušení plamene během provozní fáze (Zobrazeno
pouze v topných tělesech s označením „H-Kit“ na
typovém štítku).

Externí teplotní senzor - přerušení
Externí teplotní senzor - zkrat
Přerušení řídicí jednotky
Zkrat řídicí jednotky
Detekce poruch funguje pouze v režimu vytápění.
Na druhou stranu, pokud již došlo ke zkratu a poté je
ohřívač zapnutý, aktivuje se „Větrání“ (nejedná se o
chybový kód).
Detekce plamene - přerušení
Detekce plamene - přerušení
Detektor přehřátí - přerušení
Detektor přehřátí - zkrat
Porucha ovládacího panelu
Chybná ovládací skříňka (interní chyba)
Napětí externího rušení
Porucha ovládacího panelu (chyba ROM)
Porucha ovládacího panelu
Porucha ovládacího panelu (chyba EEPROM)
Porucha ovládacího panelu
Snímač vnitřní teploty je vadný
Porucha ovládacího panelu
Porucha ovládacího panelu

Během provozního cyklu bylo zjištěno přerušení
plamene.
• Zkontrolujte výfuk. systém a systém spal. vzduchu.
* Zkontrolujte přívod paliva / množství paliva
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na autorizovaný
servis
Během provozního cyklu nebyl detekován žádný
plamen.
• Zkontrolujte výfuk. systém a systém spal. vzduchu.
* Zkontrolujte přívod paliva / množství paliva
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na autorizovaný
servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis

Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte

se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný

servis
servis
servis
servis
servis
servis
servis
servis
servis
servis
servis
servis
servis

Obraťte se na autorizovaný servis
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PROVOZ – klimatizace a topení
Chybový kód
načten z
ohřívače
5
9
A
B
C
E

11
13
14
15
16
17
18
19
1A
1D
1F
20
21
22
25
29
2A
2B
2F
30

Vysvětlení

Popis poruchy

• Nápravné opatření

Upozornění Zkrat na výstupu „Poplašný signál“
ADR / ADR99 vypnuto
Přerušení přepětí
Přerušení nízkého napětí
Přehřátí
Rozdíl mezi detektorem přehřátí a snímačem teploty je příliš
velký
Přehřátí,
Prahová hodnota zařízení byla překročena
Ovládací panel je zamknutý
Žhavicí svíčka 1, Zapalovací výkon je příliš nízký
Žhavicí svíčka 1, přerušení
Žhavicí svíčka 1, přetížení / zkrat po uzemnění
Žhavicí svíčka 1, zkrat po +UB
Žhavicí svíčka 2, přerušení
Žhavicí svíčka 2, přetížení / zkrat
Chyba linky JE-K
Ohřívač je stále připraven k provozu
Žhavicí svíčka 2, zkrat po +UB
Žhavicí svíčka 2,
Zapalovací výkon je příliš nízký
Spalovací motor, přerušení
Spalovací motor, přetížení
Přetížení, chyba rychlosti / zablokování
Spalovací motor, zkrat po +UB nebo uzemnění
Vodní čerpadlo nefunguje
Vodní čerpadlo, přerušení
Vodní čerpadlo, přetížení / zkrat
Vodní čerpadlo, zkrat po +UB
Dávkovací čerpadlo
Přetížení / zkrat
Přerušení dávkovacího čerpadla
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Obraťte se na autorizovaný servis
Vypněte a znovu zapněte topení.
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na autorizovaný
servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis

Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
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se
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se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
se
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na
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na
na
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na
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na
na
na

autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný

servis
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servis
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servis
servis
servis
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PROVOZ – klimatizace a topení
Chybový kód
načten z
ohřívače
31
34

Vysvětlení

Popis poruchy

• Nápravné opatření

Dávkovací čerpadlo, zkrat po +UB
Bezpečnostní doba překročena

Přerušení plamene:
35

Ovládací fáze „VÝKON“

Přerušení plamene:
36

Ovládací fáze „VYSOKÝ“

37

Přerušení plamene během fáze ovládání „Střední“ (D
8 W / D 10 W)
Fáze ovládání „Medium1“ (D 12 W)

Přerušení plamene:
38

Kontrolní stupeň „Střední 2“ (D 12 W)
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Obraťte se na autorizovaný servis
Během provozního cyklu nebyl detekován žádný plamen.
• Zkontrolujte přívod paliva, výfukový systém a systém spalovacího
vzduchu.
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na autorizovaný servis
Ohřívač se zažehl během výkonu (byl detekován plamen) a byl vydán
signál k přerušení plamene.
• Zkontrolujte množství paliva, rychlost ventilátoru, přívod paliva a
výfukový systém a systém
spalovacího vzduchu.
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na autorizovaný servis
Ohřívač se zažehl během výkonu (byl detekován plamen) a byl vydán
signál k přerušení plamene.
• Zkontrolujte množství paliva, rychlost ventilátoru, přívod paliva a
výfukový systém a systém
spalovacího vzduchu.
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na autorizovaný servis
Ohřívač se zažehl během výkonu (byl detekován plamen) a byl vydán
signál k přerušení plamene.
• Zkontrolujte množství paliva, rychlost ventilátoru, přívod paliva a
výfukový systém a systém
spalovacího vzduchu.
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na autorizovaný servis
Ohřívač se zažehl během výkonu (byl detekován plamen) a byl vydán
signál k přerušení plamene.
• Zkontrolujte množství paliva, rychlost ventilátoru, přívod paliva a
výfukový systém a systém
spalovacího vzduchu.
Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na autorizovaný servis

PROVOZ – klimatizace a topení
Chybový kód načten
z ohřívače

Vysvětlení

Popis poruchy

• Nápravné opatření

Přerušení plamene:

Ohřívač se zažehl během výkonu (byl detekován
plamen) a byl vydán signál k přerušení plamene.

39
Ovládací fáze „Střední 3“ (D 12 W)

Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na autorizovaný
servis
Ohřívač se zažehl během výkonu (detekoval plamen) a
byl vydán signál k přerušení plamene.

Přerušení plamene:
3A

3B
3C
3D
40
41
47
48
4A
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63

• Zkontrolujte množství paliva, rychlost ventilátoru, přívod
paliva a výfukový systém a systém spalovacího vzduchu.

Ovládací fáze „NÍZKÝ“

• Zkontrolujte množství paliva, rychlost ventilátoru, přívod
paliva a výfukový systém a spalovací vzduch.

Teplota vody se zvyšuje příliš rychle
Přerušení teplotního čidla
Zkrat teplotního čidla
Přerušení detektoru plamene
Zkrat detektoru plamene
Přerušení detektoru přehřátí
Zkrat detektoru přehřátí
Porucha snímacího zařízení na detektoru přehřátí, provoz je
zablokován
Externí reset
Interní reset
Chyba ROM
Chyba RAM, nejméně jedna buňka RAM nefunguje
Chyba EEPROM, provozní data, diagnostické parametry nebo
chyba kontrolního součtu v poli hodnot nastavení
Chyba kontrolního součtu záznamu dat
Vnitřní snímač teploty je vadný
/ ECU je příliš horká
Interní chyba zařízení
Hlavní relé je vadné
Příliš mnoho resetů, operace uzamčena
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Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na autorizovaný
servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte
Obraťte

se
se
se
se
se

na
na
na
na
na

autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný
autorizovaný

servis
servis
servis
servis
servis

Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis
Obraťte se na autorizovaný servis

PROVOZ - řízení
Před započetím jízdy

Startování motoru
POZOR
Vyčkejte dobu stanovenou
elektronickou řídicí jednotkou (10 až 60
sekund) a poté po selhání startu znovu
nastartujte. Nepokoušejte se
nastartovat během stanovené doby.
Studený start motoru
Zapněte zapalování. (pozice
Kontrolka studeného startu bude trvale zapnutá.

Zkontrolujte tlak vzduchu v brzdových okruzích.
POZOR
Když je hladina brzdového vzduchu ve
vozidle nízká, na obrazovce se zobrazí
vizuální výstraha a spustí se bzučák.
Nenastavujte parkovací brzdu do jízdní
polohy a nepokoušejte se řídit vozidlo
před zastavením vizuální výstrahy a
bzučáku.

Zapněte zapalování.
Přepněte spínač zapalování do
pozice. Nastartujte motor (pozice se
vypne kontrolka studeného startu,
Počkejte, dokud se nerozsvítí
kontrolka motoru. Nastartujte motor
(kontrolka polohy studeného startu
zhasne, když je vypnutý. Viz kapitola
Údržba a servis Kontrolka MIL.
když je rychlostní stupeň na neutrálu.

• Pokud motor nenaskočí, vyčkejte 15 sekund
a opakujte stejný postup ve stejném pořadí.
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•

Zapněte motor zapnutím zapalování a přepněte
spínač na pozici 3, Pokud motor nenaskočí, vyčkejte 15
sekund a opakujte stejný postup ve stejném pořadí.

PROVOZ - řízení
Ochranný systém startéru
Ochranný systém startéru je systém,
který předchází vyhoření startéru v
důsledku zbytečných startovacích
operací. Elektronická řídicí jednotka
vypočítá maximální vhodnou dobu
zahájení operace shromažďováním
mnoha dat prostřednictvím senzorů
na motoru, aby chránila startér.
Pokud uživatel překročí zadanou
maximální dobu startování, je
zabráněno opětovnému spuštění.
Systém umožňuje opětovné spuštění
po uplynutí doby stanovené
elektronickou řídicí jednotkou.
V takovém případě postupujte podle
pokynů níže.

POZOR
Pokud se motor po několika pokusech
nespustí, je možné, že nastal jiný
problém v jiném systému motoru.
Nejprve proveďte kontrolu a pokuste
se znovu nastartovat.
Zastavení motoru
Nezastavujte motor ihned po zastavení
vozidla. Vyčkejte, až se otáčky
turbodmychadla sníží poté, co motor
poběží v klidovém režimu po dobu 2
minut. Pokud se motor zastaví okamžitě
po zastavení vozidla, turbo, které se
otáčí vysokou rychlostí, není dostatečně
promazáno.
Deflektor vzduchu
Vzduchový deflektor na kabině
seřiďte podle přívěsu.
Poznámka: Správně nastavený
deflektor vzduchu snižuje spotřebu
paliva.
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UPOZORNĚNÍ
Při nastavování deflektoru vzduchu
hrozí nebezpečí pádu z kabiny a
zranění.
Doporučujeme vám, aby úpravy
deflektoru vzduchu provedl autorizovaný
servis FORD TRUCKS
s požadovanou odborností a zvláštním
vybavením.
Funkce inteligentního zrychlení:
Zrychlení vozidla je řízeno omezením
profilu zrychlení motoru na určené
procento maximální hmotnosti, kterou
může mít varianta pro nákladní vozidla,
a maximálního zatížení, které lze
v případě tahačů tahat.
Je zabráněno náhlým a neúmyslným
reakcím akcelerátoru nezatíženého
vozidla, a díky tomu se kromě úspory
paliva zlepšily jízdní vlastnosti vozidla.
Funkce inteligentní akcelerace je
deaktivována zejména při jízdě do
kopce a při stoupání a je optimalizována
tak, aby se zabránilo nepříznivým
vlivům na výkon vozidla.

PROVOZ - řízení
Tempomat
Princip činnosti
Tempomat umožňuje udržovat nastavenou
rychlost, aniž byste museli držet nohu na
plynovém pedálu.

• Zabrzdění
• Aktivace motorové brzdy
•
Stisknutím plynového
pedálu se systém tempomatu
automaticky deaktivuje.

4 plynového
Tempomat
nohu
držet
na
Pokud
rychlost
vašeho
vozidla
překročí
30 km/h,
můžete
použít pedálu.
tempomat.
Pokud rychlost vašeho vozidla překročí 30
km/h, můžete použít tempomat.

Provoz tempomatu
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte tempomat v silném
provozu, na klikatých silnicích nebo
v případě, že je povrch vozovky
kluzký. Může to vést ke ztrátě
kontroly nad vozidlem a nehodám,
které mohou způsobit vážné
zranění nebo smrt.

Ovládací prvky rychlosti jsou umístěny
na volantu.

UPOZORNĚNÍ
Pokud jedete z kopce, může dojít
k překročení nastavené rychlosti.
Systém se znovu aktivuje, jakmile
rychlost vozidla klesne pod
nastavenou rychlost. Zařaďte nižší
rychlostní stupeň a stiskněte spínač
SET (NASTAVIT), aby systém udržel
nastavenou rychlost.
Když je tempomat aktivován, dojde
k jeho automatické deaktivaci za
následujících podmínek:

Zapnutí tempomatu Stiskněte symbol
tempomatu

a uvolněte jej. Na

ukazateli se zobrazí symbol.
Nastavení rychlosti jízdy
1. Zrychlete na požadovanou rychlost.
2. Stiskněte SET+ (NASTAVIT) nebo SET –
a uvolněte.
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3. Sundejte nohu z plynového
pedálu.
Poznámka: Barva displeje se
mění.
Změna nastavené rychlosti
Press and release the SET+ or SETStiskněte a uvolněte tlačítko SET+ nebo SET-.
• Sešlápněte plynový pedál nebo
brzdový pedál, dokud nedosáhnete
požadované rychlosti. Stiskněte a
uvolněte tlačítko SET+ nebo SET-.
Poznámka: Pokud zrychlíte stisknutím
plynového pedálu, nastavená rychlost
se nemění. Po uvolnění plynového
pedálu se obnoví rychlost vozidla,
kterou jste dříve nastavili
Zrušení nastavené rychlosti
Stiskněte a uvolněte tlačítko CAN nebo
stiskněte brzdový pedál. Nastavená rychlost
nebude být vymazána.
Obnovení nastavené rychlosti
Stiskněte a uvolněte tlačítko RES.
Vypnutí tempomatu Stiskněte symbol
tempomatu a uvolněte jej, když je
systém ve vyčkávací poloze nebo po
vypnutí zapalování.
Poznámka: Nastavená rychlost se po
vypnutí systému vymaže.

PROVOZ - řízení
MaxCruise® - prediktivní systém řízení
rychlosti
MaxCruise® je funkce tempomatu,
které ovlivňuje spotřebu paliva
udržováním rychlosti vozidla v rámci
stanovených rychlostních limitů podle
informací na silnici. Tuto funkci
můžete použít, když je tempomat
aktivní.
Používání systému MaxCruise®
MaxCruise® přidává hodnoty pásma
rychlosti vybrané řidičem jako kladné i
záporné na základě rychlosti jízdy
nastavené v systému tempomatu.
Systém se snaží udržet rychlost vozidla
v těchto hodnotách a současně zajišťuje
pohyb vozidla rychlostí s minimální
spotřebou paliva nezávisle na řidiči.

V některých případech může rychlost
vozidla překročit hodnoty
rychlostního pásma, i když jsou
aktivovány pomocné brzdy.
V takových případech se na přístrojové
desce objeví vizuální výstraha. Zajistěte,
aby se rychlost vozidla udržovala na
bezpečné úrovni tím, že změníte
hodnotu nastavené rychlosti.
Zapnutí prediktivního systému
řízení rychlosti MaxCruise®
Chcete-li zapnout systém MaxCruise®,
musíte určit horní a dolní mezní rychlosti
systému. Tyto hodnoty lze zadat dvěma
způsoby. Přejděte na obrazovku pro výběr
úrovně systému MaxCruise® pod záložkou
asistence při jízdě v nabídce přístrojů vozidla.
Nebo můžete přejít na tuto obrazovku dvojím
stisknutím ikony tempomatu
.
Na této obrazovce jsou 4 úrovně. Vypnuto,
Úroveň 1, Úroveň 2, Úroveň 3

UPOZORNĚNÍ
Pomocné brzdy vozidla mohou být
aktivovány, když rychlost vozidla
překročí horní limit stanovený pro
systém MaxCruise®. V takovém
případě není systém deaktivován.
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Uživatel si může vybrat tyto úrovně pomocí
tlačítek dolní a horní nabídky. Vyberte
hodnotu stisknutím tlačítka OK v nabídce.
List vybrané úrovně se změní ze šedé
na zelenou
. Tyto úrovně mění horní a
dolní mez nastavené rychlosti jízdy vozidla.
Body, které je třeba v tomto ohledu brát v
úvahu při výběru úrovní:
•
Při výběru úrovně věnujte pozornost
indikaci dolních a horních hodnot rychlosti
specifických pro tuto úroveň. Vozidlo přidá
nebo odebere tyto hodnoty k rychlosti jízdy a
pokusí se udržet rychlost mezi těmito
hodnotami.
• Čím vyšší je úroveň, tím vyšší je spotřeba
paliva. Tento stav je zobrazen na displeji
s listy symbolizujícími úsporu paliva
. Čím
větší počet listů, tím větší je úspora paliva.

al.

PROVOZ - řízení
• Je důležité, aby si řidič vybral zejména
horní mez tak, aby byla nižší než přípustný
rychlostní limit, protože horní a dolní mez
rychlosti jízdy vozidla se bude měnit. Řidič
je zodpovědný za možné zvýšení rychlosti.
Výběr úrovně systému MaxCruise® může být
proveden za jízdy nebo po zastavení vozidla
a vybraná úroveň se bude aktivovat při
opětovném nastartování vozidla.
Ovládání systému MaxCruise®:
1. Nastavte úroveň systému MaxCruise®
do jiné polohy než OFF (VYPNUTO).
2. Zapněte tempomat.
3. Nastavte rychlost vozidla na určitou
hodnotu.
4. Sundejte nohu z akcelerátoru.
5. Ujistěte se, že se na obrazovce objeví symbol
nebo

UPOZORNĚNÍ
Horní mezní hodnoty rychlosti na
různých úrovních systému MaxCruise®
se mohou lišit podle hodnot určených
pro rychlost jízdy vozidla v systému
tempomatu.
V tomto ohledu existuje maximální
hodnota pro horní limit, a když je
nastavena úroveň, tento limit se zobrazí
řidiči na obrazovce nastavení úrovně.
Také horní pásmo systému
MaxCruise®, které se aktivně zobrazuje
na hlavní obrazovce přístrojové desky,
se může lišit v závislosti na měnící se
rychlosti jízdy.
Změna nastavené úrovně
Sada systémových úrovní MaxCruise®
se může změnit na příslušné
obrazovce výše uvedenou metodou
bez ohledu na to, zda je systém aktivní
nebo ne.
Změna nastavené rychlosti tempomatu
nezmění úroveň.

6. Ujistěte se, že se na displeji, kde se
zobrazuje rychlost jízdy, objevily horní a
dolní hodnoty rychlosti uvedené ve výběru
úrovně.
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Vypnutí systému MaxCruise® Prediktivního systému řízení rychlosti
Systém MaxCruise® se deaktivuje, jakmile
je nastavená úroveň přepnuta do polohy
OFF (VYPNUTO).

UPOZORNĚNÍ
Horní mezní hodnoty rychlosti na různých
úrovních systému MaxCruise® se mohou lišit
podle hodnot určených pro rychlost jízdy
vozidla v systému tempomatu. V tomto
ohledu existuje maximální hodnota pro horní
limit, a když je nastavena úroveň, tento limit
se zobrazí řidiči na obrazovce nastavení
úrovně. Také horní pásmo systému
MaxCruise®, které se aktivně zobrazuje na
hlavní obrazovce přístrojové desky, se může
lišit v závislosti na měnící se rychlosti jízdy.

PROVOZ - řízení
Používání adaptivního
tempomatu
Dbejte vždy na měnící se stav vozovky,
zejména při použití adaptivního systému
řízení rychlosti. Použití adaptivního
tempomatu nenahrazuje pečlivé řízení.
Jinak můžete způsobit nehodu, která by
mohla mít za následek těžká zranění
nebo smrt.

varování před srážkou ani jako
preventivní systém.
Systém vám pomůže udržovat
vzdálenost mezi vámi a vozidlem před
vámi. Systém upravuje rychlost vozidla
tak, aby byla zachována vzdálenost mezi
vaším vozidlem a vozidlem před vámi.
Za účelem udržení dané vzdálenosti od
vozidla před vámi systém zabrzdí, aby
vaše vozidlo zpomalil.
Poznámka: Je nutné zůstat ostražitý,
bezpečně řídit a mít vozidlo neustále pod
kontrolou.

Nepoužívejte adaptivní tempomat při
vjezdu nebo výjezdu z dálnice, na
křižovatkách nebo silnicích s
kruhovými objezdy, při provozu bez
vozidel nebo při jízdě na kluzké,
nezpevněné vozovce nebo na
strmých svazích.

Nastavení rychlosti jízdy Zrychlete na

Ovládací prvky adaptivního systému
řízení rychlosti jsou umístěny na
volantu.

Adaptivní tempomat nemusí detekovat
vozidla, která jsou nehybná nebo se pohybují
rychlostí nižší než 10 km/h.
Adaptivní tempomat nedetekuje chodce ani
předměty na silnici. Adaptivní tempomat
nedetekuje protijedoucí vozidla ve stejném
pruhu.
Adaptivní tempomat nefunguje jako

Stiskněte a uvolněte spínač. Na
informačním displeji se zobrazí šedá
kontrolka. Systém je nyní v
pohotovostním režimu.

Na informačním displeji se zobrazí
indikátor, aktuální nastavení vzdálenosti
a nastavená rychlost.

Nepoužívejte systém v případě špatné
viditelnosti, například za mlhy, silného
deště, mrholení nebo sněžení.
Nepoužívejte pneumatiky s jinými
rozměry, než jsou doporučené,
protože by to mohlo ovlivnit normální
fungování systému. Při používání
systému můžete ztratit kontrolu nad
vozidlem, což by mohlo mít za
následek vážná zranění.

Zapnutí adaptivního systému řízení
rychlosti
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požadovanou rychlost.
Zatlačte
knoflík nahoru nastavíte aktuální
rychlost.
1- Sundejte nohu z plynového
pedálu.
2- Zobrazí se zelená kontrolka a
aktuální nastavení vzdálenosti.

PROVOZ - řízení
3- Symbol vozidla svítí, pokud je před
vámi detekováno vozidlo.
Poznámka: Je-li aktivován systém
adaptivní regulace rychlosti, rychlost
zobrazená na informačním displeji se
může mírně lišit od nastavené rychlosti.
Sledování vozidla
UPOZORNĚNÍ
Během sledování vozidla se vaše vozidlo
nezpomalí automaticky bez zásahu řidiče.
Jinak by mohlo dojít k zastavení nebo
prudkému zpomalení, což by mohlo mít za
následek srážku.
V případě potřeby zabrzděte. Jinak můžete
způsobit nehodu, která by mohla mít za
následek těžká zranění nebo smrt.
Adaptivní systém regulace rychlosti brzdí
až 30% maximálního zpomalení vašeho
vozidla. Pokud toto zpomalení není
dostatečné, adaptivní systém řízení
rychlosti zobrazí vizuální výstrahu a spustí
bzučák. Za takových okolností vzniká riziko
nehody.
V takovém případě zabrzděte a pokuste se
vyhnout manévrování. Adaptivní systém
řízení rychlosti vás
upozorní na vozidla detekovaná pouze
radarovým senzorem. V některých
případech nemusí k výstraze dojít nebo se
zpozdí. V případě potřeby byste měli vždy

zabrzdit.
Jinak můžete způsobit nehodu, která by
mohla mít za následek těžká zranění nebo
smrt.
Rychlost vozidla se upraví, vjede-li vozidlo
před vámi do vašeho jízdního pruhu nebo
pokud je ve stejném jízdním pruhu
pomalejší vozidlo, aby se zachovala
nastavená vzdálenost.
Poznámka: Při použití brzd může být slyšet
zvuk.

Při sledování vozidla může systém
dočasně mírně zvýšit rychlost vozidla
v okamžiku, kdy ovládáte směrové
světlo směrem.
Vaše vozidlo bude nadále udržovat
vzdálenost od vozidla před vámi, dokud
nenastanou následující podmínky:
• Když vozidlo před vámi zrychlí na
rychlost nad nastavenou rychlost.
• Když vozidlo před vámi vyjede z
jízdního pruhu nebo zmizí z dohledu.
• Když rychlost vozidla klesne pod 30
km/h
• Když je nastavena nová sledovací
vzdálenost
Systém zabrzdí vozidlo
pomocnými brzdami a pedály, aby
byla zachována vzdálenost od
vozidla před vámi. Systém provádí
maximální brzdění podle omezení.
Stisknutím brzdového pedálu
systém deaktivujete. Pokud
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systém vyhodnotí, že maximální brzdný
účinek není přiměřený, spustí se varovný
bzučák a na informačním displeji se zobrazí
zpráva, zatímco systém pokračuje v
brzdění. Okamžitě přijměte opatření.
Nastavení vzdálenosti

Stisknutím dálkového ovladače
můžete zmenšit nebo zvětšit vzdálenost
mezi vaším vozidlem a vozidlem před
vámi.
Poznámka: Je nutné vybrat
vzdálenost, která je vhodná pro dané
jízdní podmínky.

PROVOZ - řízení
Zvolená vzdálenost se na informačním
displeji zobrazí jako sloupcový graf.
Můžete vybrat čtyři hodnoty
vzdálenosti.
Grafické
zobrazení,
vzdálenost
mezi vozidly se
zobrazuje s
pruhy

Vzdálenost
mezi
vozidly,

1

Nejmenší.

Sport.

Nouzové
řízení

Malá.

Normal.

3

Střední.

Normal.

Dynamická
akce

Chcete-li úmyslně překročit nastavený
rychlostní limit, použijte běžně plynový
pedál. Nastavená rychlost se při
deaktivaci systému zobrazí jako
neplatná.
Systém uvolní plynový pedál. Rychlost
vozidla klesne na nastavenou rychlost
nebo klesne na nižší rychlost, pokud
sledujete pomalejší vozidlo.
Změna nastavené rychlosti

4
Velká.
Vzdálenost je nastavena na
Střední, kdykoli zapnete
zapalování.

Comfort.

Zrušení nastavené rychlosti
UPOZORNĚNÍ
Pokud deaktivujete systém stisknutím
plynového pedálu, nedojde k automatickému zabrzdění, aby byla zachována
vzdálenost od vozidla před vámi.

Přepnutím knoflíku dolů snížíte
nastavenou rychlost.
Nastavená rychlost se mění v malých
krocích.
Poznámka: Přepnutím a přidržením
knoflíku nahoře nebo dole změníte
nastavenou rychlost ve větších
krocích.
Systém může zabrzdit, aby vozidlo
dosáhlo nové nastavené rychlosti.
Když je systém aktivován, nastavená
hodnota rychlosti se neustále
zobrazuje na informačním displeji.
Zrušení nastavené rychlosti
Stiskněte a uvolněte spínač
nebo stiskněte brzdový pedál.
Poslední nastavení rychlosti a
vzdálenosti se zobrazí šedě, ale
nezmizí z obrazovky.
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Obnovení nastavené rychlosti
Stiskněte a uvolněte spínač.
Vozidlo se vrátí na dříve nastavenou
rychlost a vzdálenost. Pokud je systém
aktivní, nastavená rychlost se zobrazuje
na informačním displeji.
Poznámka: Obnovte nastavenou rychlost,
pokud znáte nastavenou rychlost a chcete
používat pouze tuto rychlost.
Automatické zrušení
Systém nesmí fungovat při rychlostech
nižších než 30 km/h. Pokud je vozidlo
vpředu pomalejší a systém začne
používat brzdy k nastavení vzdálenosti,
ozve se varovný bzučák a automatické
brzdění pokračuje v omezeném režimu
brzdění.
Systém lze také deaktivovat automaticky v
následujících situacích:
• Při přechodu na neutrál
• Pokud deaktivujete ESP
• Pokud dojde ke smyku.
• Pokud jsou otáčky motoru příliš nízké.
• Při použití parkovací brzdy.
• Pokud aktivujete pomocné brzdy ručně.
• Pokud dojde k poruše brzdového
systému/elektronického systému řízení

PROVOZ - řízení
Provoz na silnici, která se svažuje
Poznámka: Při delším brzdění se
ozve varovný bzučák a systém se
deaktivuje. To umožňuje chlazení
brzd. Po ochlazení brzd je systém
opět funkční.

UPOZORNĚNÍ
Například mohou existovat problémy s
detekcí kvůli infrastrukturám, jako jsou
mosty, tunely a bezpečnostní bariéry. V
těchto případech může systém brzdit
pozdě nebo nečekaně.

Vždy jste zodpovědní za řízení
vozidla, dohled nad systémem a za
zásah, pokud je to nutné.
Radarový senzor má omezené zorné
pole. V některých případech nemusí
být vozidla vůbec detekována nebo
jsou detekována později, než se
očekávalo. Symbol signalizující
vozidlo před vámi se nezobrazí,
pokud systém nezjistí systém před
vámi.

Problémy s detekcí mohou nastat:
A. S vozidly na okraji vašeho jízdního
pruhu, které mohou být detekovány
pouze tehdy, pokud se se zcela
přesunuly do jízdního pruhu.
B. Motocykly mohou být detekovány pozdě
nebo nejsou detekovány vůbec.
C. S vozidly před vámi, když vjíždíte do zatáčky a
vyjíždíte z ní. Detekční paprsek na silnici nesleduje
ostré křivky
V těchto případech může systém brzdit
pozdě nebo nečekaně. Měli byste
zůstat ostražití a v případě potřeby
zasáhnout.
Oblast radarového snímání se může
změnit, pokud dojde k poškození přední
části vozidla nebo pokud dojde k úderu do
přední část vozidla. To může vést k
nesprávné detekci nebo nedostatečné
detekci.

Používáte-li systém v manuálním
režimu, měli byste zvolit nižší rychlostní
stupeň, abyste při aktivaci systému
použili pomocné brzdy místo pedálových
brzd, například pokud cestujete na velké
vzdálenosti do kopce nebo z kopce,
například na horách. Pokud používáte
systém v automatickém režimu
převodovky, převodovka: nastaví
rychlostní stupeň automaticky.

Systém nelze použít
Níže jsou uvedeny podmínky, které
způsobují deaktivaci systému a které
zabraňují aktivaci systému.
• Blokovaný senzor.
• Vysoká teplota brzdy.
• Porucha v systému nebo
v příslušném systému.

Vypnutí adaptivního tempomatu
Stiskněte a uvolněte spínač.
Poznámka: Nastavená rychlost se po
vypnutí systému vymaže.
Problémy detekce
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PROVOZ - řízení
Důvod
Postup
Povrch radaru uvnitř Vyčistěte povrch mřížky
mřížky je špinavý
před radarem nebo
nebo něčím pokrytý. odstraňte předmět, který ji
překrývá.

Jsou-li radarové signály odebrané ze
senzoru blokovány objektem, zobrazí
se zpráva. Senzor je umístěn za
mřížkou. Je-li senzor blokován,
systém nemůže detekovat vozidlo
před vámi, a proto nemůže fungovat.
Poznámka: Senzor není vidět, je
umístěn pod panelem.
Udržujte přední část vozu v čistotě a
na vozidle neponechávejte kovové
známky ani jiné předměty. Čidla
mohou blokovat také přední chrániče
vozidla a dodatečně namontované
žárovky.

Přepnutí na normální regulaci
rychlosti
UPOZORNĚNÍ

Povrch radaru je
čistý, ale na
obrazovce se stále
zobrazuje zpráva.

Krátkou dobu vyčkejte.
Může trvat několik minut,
než radar zjistí, že před
ním nic není.

Pokud se blížíte k pomalejším vozidlům,
regulace rychlosti nepoužije brzdy. Vždy
mějte na paměti zvolený provozní režim a
podle potřeby zabrzděte.

Nadměrný déšť
nebo sníh blokuje
radarové signály.

Nepoužívejte systém za
takových podmínek, aby
nemohl detekovat vozidla
před vámi.

Pomocí informačního displeje můžete
přepnout z adaptivní regulace rychlosti na
standardní regulaci rychlosti.

Voda, sníh nebo led
na povrchu vozovky
mohou blokovat
radarové signály.

Nepoužívejte systém za
takových podmínek, aby
nemohl detekovat vozidla
před vámi.

Pokud se nacházíte
v poušti nebo na
odlehlém místě, kde
se ve vaší blízkosti
nenacházejí žádná
jiná vozidla nebo
dopravní značení.

Počkejte chvíli nebo
přepněte na normální
ovládání
rychlosti.

Pokud zvolíte normální regulaci
rychlosti, indikační kontrolku systému
adaptivní regulace rychlosti nahradí
indikační kontrolka normální regulace
rychlosti. Hodnota vzdálenosti není
uvedena, systém nereaguje automaticky
na vozidla vpředu a automatické brzdění
nefunguje. Systém vyvolá poslední
nastavení, které jste provedli, když jste
vozidlo používali.
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PROVOZ - řízení
Omezovač rychlosti
POZOR
Když jedete z kopce, může se vaše rychlost
zvýšit nad nastavenou rychlost. Když jedete z
kopce, omezovač rychlosti automaticky
zabrzdí vozidlo pomocnou brzdou a obnoví se
rychlostní limit.
Pokud je překročena nastavená rychlost, na
obrazovce bliká symbol
Systém je navržen tak, aby pomáhal
řidiči při řízení. Systém vás však
nezbavuje odpovědnosti dávat pozor a
správně rozhodovat. Řidič je vždy
odpovědný za řízení vozidla s
požadovanou péčí a pozorností.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje,
dokud po vypnutí motoru nedojde
k vypnutí elektronické řídicí jednotky,
potom se deaktivuje.
Systém vám umožňuje nastavit hodnotu
rychlosti pro omezení rychlosti vozidla.
Nastavený rychlostní limit je aktivní
nastavený rychlostní limit, který může
být prozatímně překročen v případech,
jako je předjíždění.

Použití omezovače rychlosti
Tlačítka jsou umístěna na volantu.

Zapnutí a vypnutí systému
Stisknutím tlačítka LIM přepnete
systém do pohotovostního režimu.
Opětovným stisknutím tlačítka LIM
systém vypnete.
Nastavení omezovače
Když je systém v
pohotovostním režimu, stisk-nutím
tlačítka pro zvýšení nebo snížení
rychlosti nastavíte omezovač rychlosti
na aktuální rychlost vozidla. Rychlostní
limit se zaznamená a zobrazí na
informačním displeji.
Omezení rychlosti lze nastavit s
menšími nebo většími přírůstky.
Přepnutím knoflíku nahoru nebo dolů
změníte nastavenou rychlost s menšími
přírůstky. Přepnutím a přidržením
tlačítka nahoře nebo dole změníte
nastavenou rychlost s většími přírůstky.
Aby se aktivoval omezovač
rychlosti, nesmí být splněny
aktivační podmínky regulátoru
otáček vývodového hřídele
(podmínky aktivace vývodového
hřídele jsou například vozidlo v
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klidu, parkovací brzda zatažena, řadicí páka
v neutrálu, brzdový pedál není sešlápnutý
atd.)
V opačném případě bude aktivován regulátor
otáček vývodového hřídele.
Zrušení nastavené rychlosti
Stisknutím tlačítka Zrušit (CAN) zrušíte
nastavenou rychlost. Systém se vrátí do
pohotovostního režimu.
Obnovení nastavené rychlosti
Stisknutím tlačítka RES obnovíte
nastavenou rychlost.
Záměrné překročení nastavené rychlosti
Chcete-li úmyslně dočasně překročit nastavený
rychlostní limit, úplně sešlápněte plynový pedál.
Systém obnoví nastavenou rychlost, když je aktuální
rychlost snížena na rychlost pod nastavenou rychlostí
nebo když stisknete tlačítko RES.

PROVOZ - řízení
Vzdálená aktualizace softwaru
Vzdálená aktualizace softwaru je
funkce, která umožňuje automatické
stahování nového softwaru, který se
vztahuje na vaše vozidlo, a instalaci
takového softwaru se souhlasem
uživatele.

Pokud je pro vaše vozidlo k dispozici
více než jeden software, postup
aktualizace softwaru začíná instalací
softwaru s vyšší prioritou. Po každé
úspěšné aktualizaci softwaru se na
obrazovce zobrazí počet dostupných
aktualizací softwaru. Pokud je počet
aktualizací softwaru „0“, není pro vaše
vozidlo k dispozici žádný nový software.

POZOR

Aby bylo možné používat funkci
vzdálené aktualizace softwaru, musí být
ve vašem vozidle aktivována karta SIM.
Použití vzdáleného systému
aktualizace softwaru
Při prvním zapnutí zapalování, když
dojde k nové aktualizaci softwaru pro
vaše vozidlo, budete informováni o
aktualizaci softwaru přístrojovou deskou.
Chcete-li spustit aktualizaci softwaru,
otevřete podnabídku aktualizace
softwaru v nabídce údržby a ujistěte se,
že:
• vaše vozidlo je v klidu,
• je zatažená parkovací brzda,
• není zapnutý motor
a stiskněte a podržte klávesu OK v
nabídce po dobu 3 sekund.

Pokud nejsou předpoklady splněny (např.
napětí baterie není dostatečné), postup
aktualizace softwaru se nespustí.
UPOZORNĚNÍ
Po spuštění aktualizace softwaru
nevypínejte zapalování a nespouštějte
motor, dokud není postup dokončen.
Během procesu aktualizace softwaru
může dojít k restartování řídicí jednotka
motoru.
Počkejte, až se na přístrojové desce
zobrazí příslušné zprávy, a v takovém
případě neprovádějte žádnou akci.
POZOR

UPOZORNĚNÍ
Pokud uživatel aktualizaci softwaru
potvrdí, systém zkontroluje, zda jsou
kromě výše uvedených požadavků
splněny také některé další požadavky.
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Pokud během aktualizace softwaru
narazíte na nějaké technické chyby nebo
pokud se objeví zpráva s oznámením, že
postup selhal, zkuste postup nejprve
restartovat. Pokud postup opět selže,
kontaktujte zástupce nejbližšího
autorizovaného servisu.

PROVOZ
Asistence při rozjezdu do kopce
1- Zastavte vozidlo provozní brzdou.
2- Aktivujte aktivaci asistenta pro rozjezd
do kopce stisknutím tlačítka na
středové konzole.
3- Uvolněte brzdový pedál.

4- Asistent rozjezdu do kopce drží brzdu
po dobu maximálně 2,5 sekundy. Pokud
točivý moment motoru dosáhne předem
stanovené úrovně, do 2,5 sekund se
deaktivuje asistence při rozjezdu.
Je-li asistence při rozjezdu do kopce
aktivní, na přístroji se zobrazuje výstraha
aktivní asistence při rozjezdu do kopce.
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PROVOZ - brzdění
Kotoučový brzdový systém
Brzdový systém: Vzduchová kotoučová
brzda Arvin Meritor Elsa 225H s
posuvným třmenem brzdy. Kotouč: 430
mm anti kónický disk se vzduchovody.
Tlak vzduchu v systému: 12,5 bar
Brzdové třecí destičky
Tloušťka nového obložení je 19 mm.
Obložení se musí vyměnit, je-li tloušťka
menší než 3 mm. U vozidel s
kotoučovými brzdami je na každé brzdě
k dispozici snímač, který nepřetržitě
měří stupeň opotřebení. Zbývající
poměr každého brzdového obložení se
na displeji zobrazuje v procentech (%).
Řidič je informován signalizačním
světlem, pokud v nejbližší době dojde
k opotřebení obložení na jakékoli brzdě.
Je přijatelný rozdíl až 25% mezi levým
a pravým brzdovým obložením. Pokud
je rozdíl větší než 25%, na ukazateli se
rozsvítí výstražná kontrolka
brzdy. V takovém případě musíte
jet do servisu a nechat
zkontrolovat brzdy. Pokud tloušťka
obložení klesne pod 20%, hodnota na
displeji bliká. Pokud tloušťka klesne pod 6%,
musí na ukazateli se rozsvítí výstražné
světlo. Jeďte do
autorizovaného servisu a nechte
vyměnit obložení.
Na displeji se zobrazí
informace o opotřebeném
obložení. Na displeji je vidět,
na které nápravě je třeba

brzdy vyměnit. Obložení levé a pravé brzdy na příslušné nápravě se musí
vyměnit současně.
Na brzdě je k dispozici indikační páka, která kromě procentuální indikace na
displeji umožňuje sledovat tloušťku obložení. Obložení je nutné vyměnit,
signalizuje-li páka ukazatele úplné opotřebení.
Vzhledem k tomu, že životnost obložení
se bude výrazně lišit v závislosti na
zatížení vozidla, provozních
podmínkách atd., pravidelně
monitorujte tloušťku obložení na displeji
nebo jej kontrolujte každý měsíc
pomocí páky ukazatele na brzdách,
pokud není možné sledování na
displeji.
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50% opotř.

75% opotř

25% opotř.

Úplně opotř.

PROVOZ - brzdění
Kotoučový brzdový systém

Bubnová brzda

Tloušťka nových disků je 45 mm. Disky
je třeba vyměnit, jakmile je tloušťka
menší než 39 mm. Tloušťku disku
kontrolujte každé tři měsíce, protože
životnost disku se výrazně liší v závislosti
na zatížení vozidla, provozních
podmínkách atd. Během kontroly
tloušťky ověřte, zda na povrchu disku
nejsou trhliny.

Pokud trhliny na povrchu pronikly ke
vzduchovodům nebo se zvětšily, tak že
představují 25% tlakové plochy
obložení, vyměňte disk.

Brzdový systém Z-cam je brzdový
systém obložení bubnu. Opotřebení
brzdového obložení se kontroluje ze 4
otvorů na brzdové desce. Odstraňte
zátky na desce, aby bylo možné
provést kontrolu, a po kontrole je
vyměňte.
*Brzdový systém Z-cam je volitelný.

Trhliny, které se nezvětšily až na 25%
povrchu, neovlivňují výkon, můžete
disk dále používat.
Modré oblasti na povrchu disků
ukazují, že byly vystaveny
nadměrnému zahřívání. Doporučujeme vám disk opracovat, protože
došlo k deformaci stru-ktury těchto
oblastí. Vyměňte také obklady, které
byly vystaveny nadměrnému
zahřívání.
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PROVOZ - brzdění
POZOR
I když je opotřebováno jen jedno z dvojice
obložení, vyměňte obě obložení.
POZOR

Kontrolu opotřebení obložení lze také
provést vizuálně přes kontrolní otvory na
prachovém štítu brzdy.
Pokud je tloušťka obložení zbývající na
brzdové destičce menší než 8 mm,
doporučujeme okamžitou výměnu
obložení v autorizovaném servisu Ford
Trucks.

Po kontrole obložení znovu
nainstalujte zátky. V opačném případě
může prach a nečistoty mezi
obložením a bubnem způsobit
předčasné opotřebení obložení a
poškození bubnu.
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PROVOZ - brzdění
Nouzové měchy brzdy
Vzduchové měchy brzdy na hnací
nápravě
vašeho
vozidla
mají
nouzovou funkci. Nouzové měchy
jsou aktivovány za 2 podmínek:

Vypouštění nouzového měchu
Chcete-li vyprázdnit nouzové měchy, úplně
otočte šroub za měchem ve směru utahování
POZOR
Po vypuštění nouzových měchů
nebude k dispozici žádné brzdění,
které by vozidlo udrželo na místě.
Nevypouštějte měchy, dokud
neučiníte nezbytná bezpečnostní
opatření.
(ve směru hodinových ručiček).

• Při použití parkovací brzdy
•
Pokud ve vzduchovodech není
dostatek vzduchu pro brzdění vozidla
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POZOR
Chcete-li znovu spustit mechanismus
parkovací brzdy, obraťte se na
autorizovaný servis nebo si přečtěte
katalog oprav. Pokud bude vozidlo
zaparkováno déle než měsíc, proveďte
následující opatření k ochraně obložení
a bubnů.
- Zaparkujte vozidlo, zajistěte kola klíny
a uvolněte páku parkovací brzdy.
- Úplně vypusťte vzduchové nádrže.
- Uvolněte parkovací brzdu podle
specifikace v závislosti na modelu
vozidla.
- Pokud s vozidlem opět pojedete,
uveďte do provozu jednotku parkovací
brzdy a znovu doplňte systém
vzduchem.

PROVOZ - brzdění
Motorová brzda
(standardní)

Obr. 1

Obr. 2

Váš motor je standardně vybaven funkcí
motorové brzdy.
Na konci kompresního cyklu (obr. 1), před
několika stupni od horní úvratě, speciální
zařízení v pístech motoru pootevře
výfukové ventily a uvolní stoupající tlak
uvnitř válce (obr. 2).
Dojde tak k využití brzdného momentu
kompresního cyklu.

Aktivace motorové brzdy

Plně kompatibilní se systémem
ABS-EBS

•

Brzda motoru
1. Rozsah

Snížený brzdný
výkon

2. Rozsah

Vysoký brzdný
výkon

Brzda motoru se aktivuje pákou na
pravé straně řízení.
výstraha se zobrazuje na indikátoru.
Intardér/volitelné
Intardér je speciální brzdový systém pro
zpomalení vozidla a udržení rychlosti při
jízdě z kopce a na trhu také známý jako
„brzda hnací hřídele“. Intardér dodávaný ve
vašem vozidle má hydrodynamický brzdový
systém známý také na trhu jako tekutinový
typ.
• Brzdný moment: 3 500 Nm
• Brzdný výkon: 600 kW
• Hmotnost: 70 kg.
• Princip činnosti: hydrodynamické
brzdění
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Intardér je aktivován 5-stupňovou
pákou na pravé straně řízení.
Motorová brzda

Intardér

Intard. 1

50% Max.
Brzdný výkon

20% Max.
Brzdný výkon

Intard. 2

50% Max.
Brzdný výkon

40% Max.
Brzdný výkon

Intard.3

100% Max.
Brzdný výkon

60% Max.
Brzdný výkon

Intard. 4

100% Max.
Brzdný výkon

80% Max.
Brzdný výkon

Intard. 5

100% Max.
Brzdný výkon

100% Max.
Brzdný výkon

výstraha se zobrazí na displeji, pokud je
aktivován intardér. Po dosažení požadované
rychlosti uveďte páku intardéru do polohy 0
(vypnuto).Po zatažení páky intardéru se
rozsvítí zadní brzdová světla, pokud vozidlo
dosáhne specifikované brzdné síly. (-0,7
m/s2)

PROVOZ - brzdění
VAROVÁNÍ
Intardérový olej je chlazen chladicí
kapalinou motoru. Na ukazateli
teploty chladicí kapaliny zkontrolujte,
zda nedochází k nadměrnému
zahřívání chladicí kapaliny, zejména
pokud je intardér používán v
dlouhých časových úsecích.

Pokud chladicí kapalina dosáhne 105
°C, intardér se automaticky
deaktivuje, aby se zabránilo
nadměrnému zahřívání motoru.

POZOR
Intardér vyžaduje údržbu.
Olejový filtr je třeba vždy
vyměnit při každé pravidelné
výměně převodového oleje.
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POZOR
Použití intardéru pro jakýkoli typ
zpomalení prodlouží životnost
brzdových obložení.

PROVOZ - brzdění
Automatický hybridní brzdový režim

Po stisknutí tlačítka „AUTO“ na
středové konzole lze nožní brzdou
aktivovat intardér a motorovou brzdu.
Při použití brzdového pedálu se tedy
intardér* a motorová brzda kromě
provozních brzd použijí úměrně k
pohybu pedálu.
*Intardér není součástí standardní
výbavy vozidla; je volitelný.

Vzduchové zásobníky

Objemy vzduchových zásobníků
používaných ve vašem vozidle jsou
uvedeny na příslušných štítcích.

POZOR
Pokud je pravá multifunkční páka
uvedena do jiné polohy než (0), režim
automatického hybridního brzdění je
deaktivován, dokud není páka znovu
uvedena do polohy (0).
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Každý den vypusťte vodu do nádrží.
Zatáhněte za kroužek připevněný ke
kohoutu, dokud se vzduch nevypustí.
Pokud jsou vzduchové nádrže
vypuštěny, měla by se při zapnutí
zapalování spustit signalizace nízkého
tlaku. Pokud signalizační systém
nefunguje kvůli poruše v obvodu
signalizace, měla by být porucha
systému okamžitě odstraněna.
Nejezděte s vozidlem, dokud se na
ukazatelích tlaku vzduchu nezobrazí
normální tlak. Filtr vzduchové sušičky
nemusí fungovat, pokud je během
vypouštění vzduchové nádrže viditelný
mastný nános. Vyměňte filtr vzduchové
sušičky.

PROVOZ - brzdění
Vzduchová sušička (APU)

POZOR

Vedení přídavného vzduchu

Elektronická jednotka na úpravu
vzduchu čistí filtr v určitých obdobích.
Během procesu čištění se hladina
vzduchu sníží a kompresor se restartuje.
Tento proces se může několikrát za
sebou opakovat a během procesu čištění
filtru je možné vozidlo řídit.

Jednotka na zpracování vzduchu ve
vozidle je jednotka, která odděluje olej
ve vzduchu, kromě funkce sušení
vzduchu vypouští vzduch a obsahuje
vícecestný pojistný ventil.

POZOR

Filtr vzduchové sušičky je nutné
vyměňovat v pravidelných intervalech
údržby. Pokud filtr sušičky nefunguje
správně, může dojít k jeho poškození a
k poškození systémů, které používají
vzduch.
Z tohoto důvodu je nutné jej nahradit
filtrem s funkcí zachycování vlhkosti a
oleje.

Nesmíte čerpat vzduch přímo z trubic.
Pokud je pro zvláštní operace nutné
nasávání vzduchu, použijte připojení
znázorněné na obrázku.
Hladina tlaku je zde stejná jako hladina
brzdového tlaku zobrazená na
obrazovce.
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PROVOZ - brzdění
Test brzdového pedálu:

Některé poruchy nelze přímo detekovat
pomocí EBS a lze je zjistit pouze tak,
že budete sledovat chování vozidla a
brzdo-vého systému. Tyto monitorovací
funkce se nazývají kontroly
hodnověrnosti. Pokud EBS zjistí chybu
hodnověrnosti, může být systém
obnoven, pokud EBS provede test
systému (nazývaný reverzní test) podle
zákonných požadavků a výsledek testu
je kladný (provoz brzdového systému je
správný). To znamená, že při opravě
příčiny poruchy
(v případě dočasné poruchy nebo při
opravě vozidla) je nutný reverzní test.
Aby EBS provedl zpětnou zkoušku,
musí řidič za určitých podmínek jednou
stisknout brzdový pedál. Pokud EBS
vyžaduje takovéto stlačení pedálu, aby
se porucha vyřešila, zašle požadavek s
následujícím chybovým kódem:
Cesta: 253 (brzdový systém vozidla)
Typ: 201 (požadavek na sešlápnutí
brzdového pedálu) (SPN 64969)

Sešlápněte pedál následujícím
způsobem:
Po zjištění poruchy se musí vypnout
a znovu zapnout zapalování, aby
došlo k resetování EBS.
• Pro vypnutí EBS musí být zapalování
vypnuto alespoň na 5 sekund a
• Při vypnutém zapalování se musí uvolnit
brzdový pedál, aby se zabránilo brzdění
bez resetování EBS v režimu probuzení.
• Po zapnutí zapalování po dobu nejméně 7
sekund:
• Vozidlo musí zůstat v klidu a musí se uvolnit
brzdový pedál.
• Napájecí napětí EBS musí být dostatečné
pro elektronicky řízené brzdění.
• V případě poruchy TCM se uvolní
parkovací brzda.
• Kontrolka svítí, omezení systému je aktivní.
• Sešlápnutí
brzdového
pedálu
za
následujících podmínek:
• Když vozidlo stojí, na displeji se zobrazí
varovná zpráva o požadavku na brzdový
pedál.
• Nezačínejte stlačovat pedál do 7 sekund
po zapnutí zapalování.
• Záběr pedálu se bez jakýchkoli
podmínek zvýší do plné brzdné
polohy.
• Plnou brzdnou polohu je třeba
udržovat po dobu nejméně 3
sekund.
• Pedál je nutné bez jakýchkoli
podmínek uvolněn do plné polohy.
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• Brzdový pedál musí zůstat v plně
uvolněné poloze po dobu nejméně 3
sekund.
• Kontrolka se rozsvítí. Omezení systému
během brzdění není aktivní. Brzdění je
řízeno elektronickou regulací tlaku.
Test brzdového pedálu úspěšný:
• Během brzdění není detekována
žádná porucha.
• Kontrolka nesvítí, omezení systému
není aktivní.
Test brzdového pedálu selhal:
• Pokud je během brzdění detekována
porucha nebo
• Po uplynutí maximální doby brzdění
25 sekund nebo
• Pokud se vozidlo začne pohybovat.
• Kontrolka zůstane svítit, omezení
systému je aktivní.
• Chcete-li znovu spustit test brzdového
pedálu, je třeba vypnout a znovu
zapnout zapalování.

PROVOZ - řazení
POZOR
Automatický převod a řazení
Vozidla Ford Trucks s automatickou
převodovkou jsou vybavena
převodovkou s 12 rychlostními stupni
vpřed a 2 vzad.

Ve vozidle není k dispozici žádný
spojkový pedál. Ovládání spojky se
provádí pomocí mechanismu
ovládaného elektronickým řídicím
modulem.
Součásti systému Řadicí páka:

Provozujte vozidlo, je-li převodovka v
poloze neutrál (N) a je zabrzděna
parkovací brzda.
Během jízdy nepohybujte řadicí pákou v
opačném směru (D-> R; R-> D), než je
směr pohybu nebo do klidové polohy
(N).

Před opuštěním vozidla uveďte řadicí
páku do polohy (N) a zabrzděte
parkovací brzdu. Pokud je převodovka v
poloze (D) nebo (R), neopouštějte
vozidlo.
Během parkování stiskněte ovládací
tlačítko na ovládacím panelu

Blokovací mechanismus zabraňuje
přepnutí z N na D nebo N na R
v případě, že o páku zavadíte
rukou. Tento mechanismus
umožňuje rychlý posun z R na D.
D: Vpřed
N: NEUTRÁL
R: zpět
1 Výběr směru jízdy
2 Automatický / manuální výběr
rychlostního stupně
3 Pomocné ovládání brzdy
4 Řazení nahoru / dolů

Převod rozhodne o rozjezdovém a
rychlostním stupni.
Kód modelu převodovky se může lišit
v závislosti na vlastnostech, jako je
pomocný pohon (PTO) a/nebo
intardér.
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Automatický a ruční provoz:
Automatický: Elektrická řídicí jednotka
převodovky volí nejlepší převodový stupeň
podle stavu motoru a stavu zatížení. Výběr
rychlostního stupně a řazení se provádí
automaticky. Chybný výběr rychlostního
stupně není možný.

PROVOZ - řazení
• Pokud není aktivována motorová
brzda, musí převodovka se
automaticky přepne na rychlostní
stupeň s nejvyšší úsporou (nízké
otáčky motoru).
• Pokud je brzda motoru aktivní,
převodovka zařadí nižší rychlostní
stupeň, aby se zvýšila rychlost.
• Pohyb spojky a řazení se provádí
automaticky.
• Ozubená kola lze opravit ručně.
• Chybné řazení není možné.
První operace (rozjezd)
Pohyb vozidla
Ujistěte se, že je doplněný vzduch.
Informaci o tom, zda je vzduch
doplněn nebo ne, zjistíme v oddíle
tlaku na přístrojové desce. Nebo
můžete vyčkat, až se sedadlo řidiče
zcela naplní vzduchem.
Pokud je sedadlo řidiče naplněno
vzduchem, znamená to, že je k
dispozici dostatek vzduchu pro
převod.
Je-li objem vzduchu ve vozidle
nedostatečný, na obrazovce se
zobrazí výstraha AL.

Přeřaďte na D pro pohyb vpřed.

Pokud přeřadíte na D, převodovka se
spustí v automatickém jízdním režimu a
sama vybere startovací rychlostní
stupeň v závislosti na zatížení a sklonu.
Na obrazovce se zobrazí D, což
znamená, že vozidlo je nastartováno v
automatickém režimu.

Při jízdě do kopce a mírném sešlápnutí
plynového pedálu dojde k převodu na
poloviční spojku, spojka začne
prokluzovat a zahřívá se.

UPOZORNĚNÍ
V některých případech nemusí být
převodový software schopen
vypočítat počáteční rychlostní stupeň
(bylo-li vozidlo nastartováno nedávno,
pokud nebyly k dispozici žádné
informace nebo kvůli chybám ve
výpočtu). Pokud si myslíte, že
převodovka nemůže vybrat vhodný
rychlostní stupeň podle zatížení
vozidla a sklonu vozovky, můžete
změnit rozjezdový stupeň se
zapnutými příkazy + a - na
knoflíku řazení. (Pro rozjezd lze
vybrat maximálně 5. rychlostní
stupeň) Uvolněte parkovací brzdu a
pomalu sešlapujte plynový pedál.
Převodovka pomalu uvolní spojku a
umožní vozidlu, aby se rozjelo.
POZOR
Pokud je vozidlo při uvolnění parkovací
brzdy na svahu, může se ujet dozadu
nebo vpřed, pokud nestlačíte plynový
pedál.
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Pokud je spojka přehřátá, na displeji
se zobrazí CL. Pokud vidíte toto
upozornění, buď lehce stlačte plyn,
aby se vozidlo mohlo pohybovat, nebo
stiskněte brzdu, abyste vozidlo
zastavili. V opačném případě může
spojka brzy vyhořet.
POZOR

Pokud na obrazovce uvidíte výstrahu
CW, znamená to, že došlo k opotřebení
spojky. V takovém nelze pokračovat v
jízdě.
Obraťte se na autorizovaný servis.

PROVOZ - řazení
Používání v manévrovacím režimu
Automatická převodovka má
manévrovací režimy pro přesné
posunutí vozidla dopředu a dozadu.
POZOR
Manévrovací režimy nejsou režimy
pomocného řazení, mohou způsobit
poškození spojky přehřátím, pokud je
vozidlo provozováno po dlouhou dobu
pod zatížením nebo na svahu.

V manévrovacím režimu převodovka
nevypne spojku úplně nebo ji vypne za
velmi dlouhou dobu. Tím se zabrání
prudkému pohybu vozidla vpřed a zajistí
bezpečnost jízdy při najíždění na
manévry vyžadující přesný pohyb.
Zařaďte na D a stiskněte tlačítko pro
manévrování na ovládacím panelu,
abyste vozidlo mohli používat v režimu
dopředného manévru. Chcete-li použít
vozidlo v režimu zpětného manévru,
řadicí páku přesuňte na R a stiskněte
tlačítko pro manévrování na ovládacím
panelu.

Počáteční pohyb z kopce nebo
do kopce
- Pokud je zařazen rychlostní
stupeň a brzdy jsou uvolněny,
zatímco je motor v provozu
- Pokud je rychlostní stupeň
zařazen do polohy D nebo do
režimu manévrování a vozidlo stojí
v kopci, který se svažuje dolů,
převodovka pomalu spojí spojku a
vozidlo se začne zvolna
pohybovat.

- Pokud je rychlostní stupeň zařazen
do polohy R nebo do režimu
manévrování a vozidlo stojí do kopce,
převodovka spojí pomalu spojku a
vozidlo začne zvolna couvat.
- Pokud je rychlostní stupeň zařazen
do polohy D nebo do režimu
manévrování a vozidlo stojí v kopci,
převodovka nevypne spojku, vozidlo
sklouzne trochu dozadu a převodovka
začne vypínat a zapínat spojku a třást
vozidlem za účelem upozornění řidiče.

- Pokud je rychlostní stupeň
zařazen do polohy R nebo do
režimu manévrování a vozidlo stojí
v kopci, který se svařuje dolů,
převodovka nevypne spojku,
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Řízení
Automatický jízdní režim
Automatická převodovka detekuje podmínky
zatížení vozovky a vypočítá a zvolí vhodný
rychlostní stupeň podle toho, jak řidič stiskne
plynový pedál.
Pokud si myslíte, že automatická
převodovka nevybere vhodný převodový
stupeň, můžete řadit nahoru nebo dolů
zatlačením/zatažením řadicí páky ve směru
+/-.
vozidlo sklouzne trochu dozadu a
převodovka začne vypínat a zapínat spojku a
třást vozidlem za účelem upozornění řidiče.

PROVOZ - řazení

Když je plynový pedál zcela stlačen,
najde další úroveň, kterou lze také
vnímat nohou. Pokud stisknete nad tuto
úroveň, převodovka zařadí vyšší výkon a
umožní motoru dosáhnout vyšších
otáček. Tato funkce, nazývaná „kickdown“, pomáhá vozidlu akcelerovat při
předjíždění jiného vozidla nebo
v případě, že je potřebný vyšší výkon.

M se na obrazovce zobrazí dočasně, je-li
rychlostní stupeň řadicí pákou zařazen
směrem nahoru nebo dolů. Po nějaké době
se převod znovu vrátí do automatického
režimu a na obrazovce se zobrazí D.
V automatickém režimu jízdy (D) převodovka
upravuje řazení podle úrovně stlačení
plynového pedálu. Při mírném stlačení
plynového pedálu řadí rychlostní stupeň pro
nízkou rychlost kvůli úspornosti provozu, a při
silném stlačení plynového pedálu řadí
rychlostní stupeň pro vysokou rychlost.

- 108 -

PROVOZ - řazení
POZOR
Manévrovací režimy se
používají pouze k rozjezdu, a to
jen tehdy, jsou-li potřebné.

POZOR

Manuální použití:
• Rozjezdová rychlost je stanovena
automaticky.
• Pohyby spojky a řazení rychlostních
stupňů je automatické, pokud se
řazení provádí ručně pomocí řadicí
páky
• Chybné řazení není možné.
• Manévrování je k dispozici pouze v
automatickém režimu.

Trvání manévrovacích režimů je
omezeno řídicí jednotkou
Pokud je vozidlo navzdory upozornění
převodovky.
na displeji v režimu
Manévrovací režim (DM a RM)
manévrování, převodovka
způsobuje namáhání obložení spojky,
automaticky zařadí rychlostní stupeň. V
pokud se používá po dlouhou dobu.
tomto případě lze vozidlo zrychlit.
V takovém případě se na displeji
zobrazí upozornění
; přesuňte
převodovku na neutrál a chvíli
vyčkejte.

Převod je vadný. Zastavte
vozidlo a kontaktujte autorizovaný servis
Ford Trucks.

POZOR
Nepřekračujte maximální otáčky
motoru povolené během ručního
provozu.
Upozornění na displeji:
Upozornění převodovky se na palubním
počítači zobrazují jako dvouciferné
zkratky.
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Převodovka v neutrálu
Zařaďte neutrál

PROVOZ - řazení
Zpátečka, vysoký rozsah

Zpátečka, nízký rozsah

Nedostatečný tlak vzduchu: Ve
vašem vozidle je samostatná vzduchová
trubice pro automatickou převodovku.
Pokud tlak vzduchu ve vedení
převodového vzduchu klesne pod 5,8
baru, zobrazí se výstraha AL.

Spojka je přetížená.
Tato výstraha se zobrazí, když se
pokusíte rozjet s vyšším rychlostním
stupněm, než je požadováno v
manuálním režimu. Vyberte nižší
rychlostní stupeň a rozjeďte vozidlo.

Opotřebení obložení spojky
Opotřebení obložení spojky dosáhlo
mezní hodnoty. Co možná nejdříve
navštivte autorizovaný servis Ford
Trucks.

UPOZORNĚNÍ
• Pokud je tlak vzduchu nízký,
může dojít k přepnutí převodovky
na neutrál. V tomto případě
nebude výfuková brzda aktivní.
• Pokud tlak vzduchu poklesne,
není možné vypnout spojku.
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Teplota převodového oleje dosáhla horní
mez. Zastavte vozidlo.
Kontaktujte autorizovaný servis Ford
Trucks.
.

PROVOZ - řazení
Režim jízdy pod zátěží „POWER“

Režim „HOUPAČKA“
Uvíznete-li s vozidlem na kluzkém povrchu,
aktivujte režim „houpačka“ který vám umožní na
jeden zařazený rychlostní stupeň vozidlo
rozhoupat systémem pojetí vpřed pod záběrem
a pojetí vzad vlastní váhou. Rychlosti se budou
dále řadit v závislosti na terénních podmínkách.

Tahače a rozvážková vozidla mohou
někdy vyžadovat zvláštní režim řazení
„pod zátěží“.
Pokud je vyžadována vysoká rychlost a
výkon, např při jízdě do kopce, můžete
zapnout režim vyššího výkonu
převodovky, který umožňuje rychlejší
řazení při vysokých rychlostech.
Chcete-li aktivovat režim vyššího
výkonu, stiskněte spínač výkonu na
předním panelu
Chcete-li jej deaktivovat, stiskněte
znovu spínač.
Je-li aktivní režim vyššího výkonu, na
informačním displeji bliká PWR.

Je-li aktivní režim pro jízdu v terénu, na
informačním displeji bliká OFR.
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PROVOZ – pomocný pohon - PTO
Pomocný pohon

Obrázek je pouze informativní. Ve
vozidle nejsou žádné adaptéry ani
čerpadla.
Pomocný pohon (PTO) je jednotka
připojená k převodu za účelem
ovládání zařízení, které bude
provozováno odebíráním energie z
převodu (například čerpadla). Přenáší
energii, kterou odebírá z převodu, do
čerpadla.
Instalace pomocného pohonu je
volitelná a lze ji provést u manuálního i automatického převodu
během výroby v továrně.
O zpětnou instalaci pomocného
pohonu lze požádat autorizované
obchodní zastoupení Ford Trucks.

• Vývodový hřídel lze aktivovat pouze
tehdy, když vozidlo stojí a je zařazen
neutrál „N“.
• PTO se aktivuje stisknutím tlačítka
PTO na konzole.
•Je-li aktivován PTO a vozidlo je
v pohybu, řazení není možné.
• PTO nelze aktivovat, je-li vozidlo
v pohybu.
Pro řízení otáček motoru musí být splněny
• Je-li aktivní PTO, na funkční části
následující podmínky:
přístroje se rozsvítí symbol
.
Vozidlo musí být v klidu, převod se přesune
na N. Ruční brzda musí být zatažená.
Elektronická řídicí jednotka motoru
umožňuje, aby byl motor při aktivaci
vývodového hřídele provozován při
konstantních otáčkách. Maximální rychlost
a parametry spuštění funkce na řídicí
jednotce může nastavit autorizovaný servis
Ford Trucks.

Aktivace funkce:
Stiskněte tlačítko „RES“ na volantu, otáčky
motoru se přepnou tak, aby fungovala
služba startovací rychlosti. Pokud
používáte tlačítka „SET+“ a „SET-“, otáčky
motoru se zvyšují a snižují s přírůstky,
které může také měnit autorizovaný servis.
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PROVOZ – během jízdy
Ventil spínač pomocného pohonu

UPOZORNĚNÍ
Chování vozidla během jízdy, brzdění a
manévrování se liší podle typu, hmotnosti
nákladu a umístění těžiště.
Ujistěte se, že je vozidlo naloženo
vyváženým způsobem a vyvarujte se
nevyváženého rozložení nákladu.
V případě potřeby zajistěte náklad, abyste
zabránili sklouznutí. Jinak můžete ztratit
kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu.

Řídicí jednotka se používá pro
spouštění korby ve sklápěčích
vozech. Tlačítko č. 12 se používá pro
pomalé spouštění, tlačítko č. 13 se
používá pro operace rychlého
spouštění. Pomocí tlačítka „PTO
(pomocný pohon)“ na panelu korbu
zdvíháte.

POZOR
Dodržujte přípustné zatížení nápravy,
zatížení kola (polovinu zatížení
nápravy) a maximální celkovou
hmotnost vozidla. Jinak může dojít k
poškození pneumatik, podvozku a
náprav. Během jízdy sledujte
ukazatele na přístrojové desce.
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UPOZORNĚNÍ
Dbejte na to, aby poháněná kola
zůstala při jízdě na cestě.
Zabraňte prokluzování hnaných kol
(poškození diferenciálu).
Aktivujte zámek diferenciálu.
POZOR
Pokud se s vozidlem jezdí v terénu, může
dojít poškození vozidla.
Překážky se nemusí podařit včas
zpozorovat
a
nemusí
dojít
ke
správnému odhadu typu terénu.
Např. hluboké stopy vytvořené dříve
mohou poškodit:
• Nápravy
• Hnací hřídele
• Palivové nádrže
• Nádrž na stlačený vzduch
• Motor
• Převodovku.
Proto vždy sjíždějte mimo silnici pomalu.
Při překonávání překážek by vás měl
navigovat spolujezdec.
Vždy sledujte výšku vozidla nad zemí.
Vyhněte se překážkám, kdykoli je to
možné.

PROVOZ - během jízdy
UPOZORNĚNÍ
U vozidel s výkonem poháněným
motorem (PTO motoru) nesmí úhel
hřídele namontovaný v tomto bodě
výrobcem nástavby překročit hodnotu 3°
vzhledem k motoru. Ujistěte se, že
nástavba vašeho vozidla byla
zkonstruována odpovídajícím způsobem.
V opačném případě může dojít k
vibracím, vyvážení a tím k vážným
problémům s motorem a nástavbou.

POZOR

Je možné, že včas nezpozorujete překážku
nebo správně nevyhodnotíte strukturu terénu.
Mimo silnici vždy sjíždějte pomalu, abyste
předešli poškození vozidla. Vozidlo může
sklouznout do strany nebo se převrátit. Nikdy
nenajíždějte na svah v přímém úhlu k němu,
vždy jeďte rovnoběžně se svahem.
Neprovádějte manévrování v opačném směru.
Pokud vaše vozidlo nemůže vyjet do svahu,
jeďte se zařazenou zpátečkou. Při zařazení do
neutrálu nebo sešlápnutí spojky nebo při
pokusu o brzdění vozidla pouze pomocí
provozní brzdy ve svahu můžete ztratit kontrolu
nad vozidlem. Nejezděte s vozidlem v neutrálu
nebo s aktivovanou spojkou.

maximální přípustné zatížení na
nápravu. Při nakládání vozidla
udržujte těžiště co nejníže.
Pokud často řídíte vozidlo v blátivém nebo
bažinatém terénu, mohou se dostat do brzd
materiály, které snižují účinek brzdění, jako
je písek nebo voda smíchaná s olejem. To
může způsobit nadměrné opotřebení a
snížení brzdného účinku. Existuje
nebezpečí, že v nouzových podmínkách
nebude možné plně využít brzdný účinek.
Po jakýchkoli jízdách v terénu brzdy
vyzkoušejte. Pokud je brzdný účinek snížen
nebo se při této zkoušce ozývají třecí zvuky,
zajistěte kontrolu brzdového systému v
autorizovaném servisu FORD OTOSAN.

UPOZORNĚNÍ
V důsledku nestejnoměrného terénu působí na
vaše tělo ze všech směrů zrychlovací síly.
Hrozí riziko odskočení ze sedadla a zranění
osob.
Bezpečnostní pás vždy upevněte také při jízdě
v terénu.

Pokud vozidlo nadměrně naložíte, zvýší se
tím riziko převrácení. Nepřekračujte
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Systémy řízení pro jízdu v terénu
Systémy řízení a vybavení popsané níže
vám umožní bezpečně řídit vozidlo v terénu:

• Odpojení ASR.
• Diferenciální zámky.

UPOZORNĚNÍ
Při jízdě přes překážky nebo stopy
vytvořené na cestě se může odrazit volant
a poranit vám palce. Držte volant pevně
oběma rukama. Při překonávání překážek
berte v úvah krátkodobé působení velké
síly.
• Před jízdou v terénu zastavte
vozidlo a zařaďte nižší rychlostní
stupeň.
• Během jízdy v terénu vždy řiďte
vozidlo se spuštěným motorem a
zařazeným rychlostním stupněm.
• Jeďte pomalu a stabilní rychlostí.
Je-li třeba, jeďte krokem.
• Dbejte na to, aby kola vždy zůstala
na cestě.
• Aktivujte zámek diferenciálu.
• Jeďte zvlášť opatrně v neznámé
oblasti nebo oblasti se špatnou
viditelností. Nejprve vystupte z vozidla
a z bezpečnostních důvodů
zkontrolujte terén.

PROVOZ - ECAS
Jednotka ručního ovládání
(U vozidel se vzduchovým
odpružením)

Výšku podvozku vozidel se
vzduchovými měchy na zadní nápravě
lze nastavit ovladačem.
Ovládání ECAS je upevněno pomocí
magnetu na kovovém povrchu vlevo
dole na sedadle řidiče.
UPOZORNĚNÍ
Při jízdě neměňte výšku podvozku
vozidla pomocí ručního ovládání. Pokud
je vozidlo v klidu a je zatažená parkovací
brzda, použijte ruční ovládací jednotku.
To je důležité jak pro vaši bezpečnost,
tak pro bezpečnost vozidla.
Pokud je tlak vzduchu ve vozidle pod 7
barů, ECAS nebude fungovat

Používání jednotky ručního ovládání

1 - Tlačítko zastavení (STOP)
2 - Tlačítko zvedání
3 - Tlačítko pro výběr
nápravy (vpravo)
4- Tlačítko pro normální
výšku jízdy
5- Tlačítko pro výběr
nápravy (vlevo)
6- Tlačítko spouštění
7- Tlačítko paměti M2
8- Tlačítko paměti M1
Protože je zadní povrch ovládacího
prvku magnetizován, nesmí se
používat v oblastech
s kovovými otřepy nebo tam, kde
existuje riziko poškrábání, aniž by se
po použití očistil.
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1. Pro aktivaci systému řízení vzduchu pomocí
jednotky ručního ovládání by měl být spínač
zapalování v pozici 2.
2. Výběr hnací nápravy se provádí pomocí
tlačítek č. 3 nebo 5. Výběr nápravy lze
aktivovat nebo deaktivovat pomocí šipek
vpravo nebo vlevo. Po zvolení nápravy
musí být osvětlení aktivní podle
osy na vozidle. Po provedení tohoto
výběru musí být k dispozici kontrolní
funkce. Po uplynutí této doby uvedete
vozidlo do požadované výšky pomocí
tlačítek nahoru, dolů a tlačítka pro výšku
jízdy.
3. Pokud potřebujete během jakéhokoli
postupu zastavit provoz, stiskněte
tlačítko „STOP“.
4. Pokud chcete zaznamenat určitou výšku
podvozku, stiskněte současně tlačítka
„STOP+ M1 nebo M2“ po dobu 2
sekund. To zaznamená výšku do
systému. Chcete-li v budoucnu vozidlo
přizpůsobit této výšce, použijte tlačítka
M1 nebo M2.
symbol se na přístroji rozsvítí, když
vozidlo není ve stanovené výšce
podvozku.

PROVOZ - ECAS
Rozhraní indikátoru ECAS
Informace o zatížení nápravy
zobrazuje nejpřesnější informace,
pokud jde o výšku podvozku.

Pokud kontrolky ECAS nesvítí nebo
pokud nefungují, můžete do doby, než
pojedete do servisu, použít funkci
nastavení úrovně na ukazateli.
Použití funkce nastavení ECAS na
ukazateli;Vstupte na obrazovku
nastavení ECAS
1. Stisknutím tlačítka OK
přejděte na obrazovku pro
nastavení.
2. Opětovným stisknutím tlačítka
OK nastavíte výšku podvozku.
4. Pomocí navigačních tlačítek
vyberte výrazy pro zvýšení nebo snížení
výšky a držte stisknuté
tlačítko „OK“ pro posun vozidla nahoru
nebo dolů. Tyto funkce při stisknutém
tlačítku spouštějí nebo zvedají vozidlo.

5. Pokud se na displeji zobrazí zpráva
„Výstraha ECAS aktivní“, zkontrolujte
barvu výstrahy. Chyba je kritická a pokud
je aktivní červená výstraha a žádná
funkce ECAS nebude fungovat. Pokud je
aktivní žlutá výstraha, funkce ECAS se
obnoví tak, aby fungovala na ruční
ovládání nebo podle stavu chyby. V obou
případech však doporučujeme zajet do
autorizovaného servisu.
Mechanismus nastavení výšky přední
nápravy
Systém zvedání přední nápravy se
deaktivuje při vypnutém zapalování a
vozidlo se spustí na danou výšku
podvozku. V takovém případě dávejte
pozor na ty části vozidla, které se
nacházejí blízko u země.
Systém zdvihu přední nápravy se
deaktivuje při překročení rychlosti
30 km/h a vozidlo se automaticky
nastavení na danou výšku
podvozku.
Návod k obsluze mechanismu
nastavení výšky přední
nápravy (pouze u vozidel, u
nichž je snížena výška
točnice).
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Spínač zapalování by měl být v poloze 2 pro
aktivaci systému řízení vzduchu pomocí
„spínače zdvihu“.
Po stisknutí spínače zvedání přední nápravy
začnou měchy předního zavěšení
zvedat přední nápravu vozidla. Je-li systém
aktivní, na vozidlech s mechanickou
převodovkou: Uslyšíte zvukový výstražný
signál se zvukovým signálem. U vozidel
s automat. převodovkou:
Uslyšíte zvukový varovný signál se zvukem
gongu a na indikátorech se zobrazí symbol
.
Po stisknutí tlačítka ovládání úrovně
pouštění zadní nápravy

se na indikátoru

zobrazí symbol
. Umožňuje snížení zadní
nápravy, aby se snížila výška pátého točnice.

PROVOZ – EBS - ESP
POZOR
ESP je pomocný brzdový systém. Vždy
pamatujte, že žádný systém nemůže
změnit fyzické zákony. Za bezpečnost
jízdy odpovídá řidič navzdory všem
pomocným systémům.

EBS (elektronický brzdový systém)
EBS (elektronický brzdový systém)
je integrovaný brzdový systém,
který zahrnuje subsystémy.
1- Řízení brzdného výkonu:
Řídicí jednotka EBS nastavuje brzdnou
sílu na kolech automaticky na základě
informací ze snímače zatížení a dráhy
brzdového pedálu, který ovládá řidič.
2Automatické rozdělení
brzdného výkonu mezi nápravami:
EBS: upravuje brzdný výkon, který bude
působit na nápravy na základě zatížení
nápravy.
3- ABS:
ABS udržuje ovládání řízení tím, že
zabraňuje blokování kol při brzdění.

4- Automatické řízení trakce:
Hlavním účelem této funkce je zabránit
smyku poháněných nápravových kol.
a) Regulace brzdného výkonu: Rychlosti
kol poháněné nápravy se vyrovnávají
zpomalením kola, které se dostalo do
smyku, brzděním.
b) točivý moment motoru je automaticky
omezen, aby bylo zajištěn stabilní
pohyb vozidla

5- Řízení momentu setrvačnosti:

Kola mohou klouzat v důsledku
setrvačnosti motoru na kluzkém povrchu.
Obzvláště, když je zařazen nižší
rychlostní stupeň a/nebo je aktivován
intardér, kola mohou mít sklon ke smyku.
Řídicí systém setrvačného momentu
vyšle signál do řídicí jednotky motoru a
upraví točivý moment motoru, aby
překonal setrvačnost motoru.
POZOR
Intardér může způsobit klouzání vozidla
v podmínkách kluzké vozovky.
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6- Systém asistence při
nouzovém brzdění:
Systém snímá brzdění a
zvyšuje brzdnou sílu podle
dráhy pedálu.

7- Systém prevence náklonu: Systém
snímá riziko naklápění automaticky při
použití brzdy. Snižuje brzdnou sílu
předních kol a zvyšuje brzdnou sílu
zadní nápravy. Tím se zabrání
naklopení vozidla.

POZOR
Nouzový brzdový asistent nemůže zvýšit
maximální kapacitu brzdného výkonu.
Vozidlo je třeba brzdit v mezích
maximálního brzdného výkonu.

PROVOZ – EBS-ESP
Režim deaktivace ESP:

Možná budete chtít deaktivovat ESP
v podmínkách
nezoevněného/blátivého/zasněže-ného
jízdního povrchu. V takovém případě
stiskněte spínač ESP, který se nachází na
střední konzole.
Pokud je tento režim aktivní, na displeji svítí
kontrolka

.
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PROVOZ – uzávěrka diferenciálu
Co je uzávěrka diferenciálu?
Uzávěrka diferenciálu je systém, který
zvyšuje kapacitu přenosu energie na
povrch. Zámek je tvořen třmenem,
který pohybuje ozubeným kolem a
vzduchem ovládaným pístem.
Když je uzavřena závěrka
diferenciálu, kroutící moment motoru
přenášený na levou a pravou stranu
vozidla a rychlosti kol jsou vyrovnány.
Zámek diferenciálu aktivujte za
špatných a kluzkých podmínek
vozovky, kde je vyžadován vysoký a
stabilní trakční výkon.

Zapnutí uzávěrky diferenciálu
1) Před jízdou do zhoršujících se
podmínek na silnici aktivujte zámek
diferenciálu. Ujistěte se, že není kluzká
vozovka a žádné kolo neklouže nebo
nepřechází do smyku, pokud je
v záběru.
Ujistěte se, že kola nenajíždějí na
kluzký povrch, a úplně zastavte
vozidlo.
2) Stiskněte tlačítko uzávěrky
diferenciálu na středové konzole.
3) Je-li aktivována uzávěrky diferenciálu
, na přístrojové desce se rozsvítí
kontrolka zámku diferenciálu a pokud je
k dispozici, zazní varovný zvukový
signál.
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POZOR
Při nesprávném používání uzávěrky
diferenciálu existuje riziko
závažného poškození jednotky
diferenciálu a/nebo vážného
nebezpečí nehody. Na poruchy
diferenciálu způsobené nesprávným
použitím zámku diferenciálu se
nevztahuje záruka.

PROVOZ – uzávěrka diferenciálu
Body, které je třeba vzít v úvahu při
aktivaci uzávěrky diferenciálu:
V případě potřebu je třeba zapnout
zámek diferenciálu před tím, než
vjedete na nerovný povrch v
požadované vzdálenosti, a jeho zapnutí
a vypnutí bude možné sledovat
prostřednictvím výstražné světelné
signalizace na přístrojové desce.

Deaktivace uzávěrky diferenciálu:
1) Je-li bezpečnější jet vyšší rychlostí, než je
dáno, jakmile se podmínky na silnici vrátí do
normálu, je nutné zámek diferenciálu deaktivovat.
Poté, co se ujistíte, že jízdní povrchu již není kluzký,
je třeba zastavit vozidlo a zámek diferenciálu
vypnout.

Vozidlo se může v zatáčce pohybovat
směrem ven z oblouku při plné aktivaci
DCDL.

Ujistěte se, že kola nejsou na kluzkém povrchu,

Nepoužívejte zámek diferenciálu na
zpevněných silnicích a nikdy neotáčejte
vozidlo se zapnutým zámkem.

2) Deaktivace zámku diferenciálu se provádí, je-li
vypnuté kontrolní světlo na přístrojové desce, což
může někdy trvat asi 500 metrů.

Při otáčení se ujistěte, že je zámek
diferenciálu vypnutý. V opačném případě
může dojít k vážnému poškození diferenciálu
vozidla a možná budete muset požádat o
asistenční službu.

Zapněte spínač zámku diferenciálu.

Maximální rychlost při aktivaci zámku
diferenciálu je 20 km/h.

zastavte vozidlo

UPOZORNĚNÍ
V ostrých zatáčkách byste měli vždy
zpomalit a také se v ostrých
zatáčkách doporučuje deaktivovat
zámek diferenciálu. O aktivaci zámku
diferenciálu je uživatel informován
bzučákem.
POZOR

Abyste deaktivovali zámek diferenciálu, jeďte velmi
pomalu pomalým sešlápnutím plynového pedálu.
3) Zámek diferenciálu se vypne, jakmile se rozsvítí
výstražná kontrolka na přístrojové desce a
případný výstražný bzučák se zastaví.
4) Můžete pokračovat v jízdě a dodržovat zákonné
rychlostní limity podle toku provozu.
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Deaktivujte zámek diferenciálu při
jízdě kamionu z kopce. V důsledku
ztráty dynamiky vozidla může dojít ke
vzpříčení přívěsu.

PROVOZ - Systém upozornění při opuštění jízdního pruhu
UPOZORNĚNÍ
Upozornění při opuštění jízdního
pruhu je pouze varovným systémem a nezasahuje do dynamiky
vozidla. Vždy používejte vozidlo
opatrně a netestujte systém na
silnici. Systém vás nebude varovat,
pokud jsou aktivní výstražné
světlomety.
Systém vás nebude varovat, pokud
bude varovná kontrolka pro
opuštění pruhu
svítit trvale.
Trvale rozsvícená kontrolka
signalizuje poruchu systému nebo
skutečnost, že řidič systém vypnul.
Vždy aktivujte směrové světlo ve
směru, ve kterém opouštíte jízdní
pruh, abyste při aktivním změně
jízdních pruhů neobdrželi varování
o opuštění pruhu.
Upozornění při opuštění jízdního
pruhu nesnižuje vaši odpovědnost
za opatrné a pozorné používání
vozu.
Řidič neustále pod kontrolou.
Je-li to nutné, je odpovědností
řidiče zasáhnout nebo
deaktivovat systém. Senzor
může sledovat pruhy nesprávně
a

může je zaměnit za jiné objekty.
V takovém případě může systém vydávat
nepravdivá nebo neúplná upozornění.

UPOZORNĚNÍ
Systém nemusí fungovat za špatných
povětrnostních podmínek. Déšť, sníh,
kapaliny stříkající na čelní sklo, špinavé nebo
opotřebované pruhy a vysoký kontrast
osvětlení mohou nepříznivě ovlivnit činnost
senzoru.
Systém nemusí fungovat v oblastech, kde je
silnice ve výstavbě.
Systém nemusí fungovat v ostrých
zatáčkách a úzkých uličkách.
Neopravujte čelní sklo v oblastech
poblíž senzoru kamery.
Systém nemusí fungovat správně v
následujících situacích:
• Pokud čáry jízdního pruhu nejsou
pravidelné
• Pokud senzor přímo osvětlují světla
protijedoucích vozidel, sluneční světlo nebo
světla odražená od mokrých povrchů.
• Pokud je osvětlení vozovky nedostatečné
nebo v případě sněhu, deště, mlhy nebo
vody, která ostřikuje čelní sklo
• Pokud nejsou detekovány čáry jízdního
pruhu, je-li vzdálenost od vozidla před vámi
malá.
• Pokud je oblast, kde je kamera
umístěna na čelním skle, špinavá,
zamlžená, poškozená nebo zakrytá
jakýmkoli předmětem
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• Pokud na silnici nejsou žádné jízdní
pruhy nebo pokud existuje více
jízdních pruhů
Poznámka: Systém se aktivuje, pokud
je rychlost vozidla 60 km/h nebo
vyšší.
Poznámka: Systém může fungovat,
pouze pokud je detekován alespoň
jeden pruh.
Princip fungování
Čidlo systému upozornění při
opuštění jízdního pruhu, umístěné
za čelním sklem, v jeho spodní
střední části.
Pokud je systém aktivní, systém
neustále sleduje stav vozovky a
jízdu a varuje řidiče při vysokých
rychlostech, pokud vozidlo
neúmyslně opustí jízdní pruh.
Pokud se vozidlo pohybuje
rychlostí vyšší než 60 km/h a na
obou stranách silnice jsou
viditelné linie jízdních
pruhů, na informačním displeji,
v části vyhrazené pro systém
upozornění při opuštění jízdního
pruhu, se objeví linky pruhů, které
indukují, že systém je připraven
vydávat upozornění.

PROVOZ - systém upozornění při opuštění jízdního pruhu

Ikona systému upozornění při vybočení
z jízdního pruhu na informačním displeji
Upozornění při vybočení z jízdního pruhu jsou
vydávána zvukově a vizuálně. Zvuková výstraha
se vydává směrově buď zprava, nebo zleva,
aby indikovala směr, ze kterého vozidlo
nechtěně opustí jízdní pruh.
Aby se zvýšila slyšitelnost zvukové výstrahy,
ztlumí se rádio a ventilátory klimatizace se
během upozornění automaticky vypnou.
Jakmile systém vydá upozornění, musí se
vozidlo zcela vrátit do jízdního pruhu, aby mohlo
být vydáno druhé varování.
Zapnutí a vypnutí systému
Poznámka: Pokud je zapnuto zapalování,
systém se musí aktivovat automaticky, dokud
nedojde k poruše. Chcete-li systém vypnout,
stiskněte tlačítko vypnutí. Systém se vypne a
musí trvale svítit výstražná kontrolka na
přístrojové desce.
Chcete-li systém zapnout, stiskněte znovu
tlačítko upozornění při vybočení z jízdního
pruhu a ujistěte se, že na přístrojové desce
nesvítí kontrolka.
Poznámka: Systém je určen pouze pro
upozornění na neúmyslné opuštění z jízdního
pruhu.
Pozornost řidiče závisí na vyhodnocením
několika položek uvedených níže. Pokud tyto

vstupy jasně naznačují, že řidič vozidlo
aktivně používá, systém upozornění nevydá.
• Rychlost výjezdu z jízdního pruhu
• Použití brzdového pedálu
• Aktivace směrových světel na straně, ze které
vozidlo vychází z jízdního pruhu
• Aktivace výstražných blikačů
Poznámka: Pokud jsou směrová světla vpravo/vlevo
aktivní déle než jednu minutu, nebudou tyto signály
bránit systému v tom, aby vydal upozornění.
Tlačítko zapnutí/vypnutí systému upozornění při
vybočení z jízdního pruhu

Výstražná kontrolka opuštění jízdního pruhu

Poznámka: Dojde-li k zablokování
výhledu kamery, na přístrojové desce
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se objeví následující zpráva.

Pokud se zobrazí výše uvedená zpráva:
• Dojde-li k zablokování výhledu kamery v důsledku
silného sněhu nebo deště, bude se aktivovat funkce
automatického stírání. Je-li čelní sklo špinavé, aktivuje
se ostřikovač čelního skla a nečistoty se odstraní.

PROVOZ - Systém upozornění při opuštění jízdního pruhu
• Pokud je čelní sklo zamlžené,
odstraňte ji pomocí funkce větrání
nebo vyhřívání čelního skla.
Poznámka: Pokud dojde k zablokování
výhledu kamery, systém se může
deaktivovat. V takovém případě bude
trvale svítit výstražná kontrolka
systému upozornění při opuštění
jízdního pruhu.
Poznámka: Pokud se na přístrojové
desce zobrazí následující upozornění,
jeďte s vozidlem do autorizovaného
servisu Ford. Systém upozornění při
opuštění jízdního pruhu nebude aktivní,
dokud servis vozidlo nezkontroluje.
Poznámka: Pokud kontrolka dlouhou
dobu trvale svítí, mohlo dojít k chybě
v systému, která způsobila vypnutí
systému upozornění při opuštění
jízdního pruhu.
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PROVOZ – nouzový brzdový systém
Pokud se vaše vozidlo blíží ke
stojícímu vozidlu nebo jinému vozidlu,
které se pohybuje ve stejném směru
jako vy a systém nouzového brzdění
detekuje možnost srážky s motorovým
vozidlem před vámi, systém nabízí
funkce se dvěma úrovněmi, jak je
specifikováno níže:
1. Varování před kolizí
2. Nouzové brzdění

Varování před kolizí: Pokud
systém zjistí, že je možná kolize,
výstražné kontrolky
začnou
blikat, je slyšet přerušovaný
varovný bzučák a na obrazovce se
zobrazí varování před kolizí. Pro
zvýšení slyšitelnosti zvukové
výstrahy se ztlumí rádio a
ventilátory klimatizace se během
varování automaticky vypnou.
Pokud systém zjistí, že jste
nezískali kontrolu nad vozidlem,
abyste zabránili kolizi, a pokud je
stále možné detekovat, že je
možná kolize, může systém začít
částečně brzdit, aby vás varoval, a
nadále poskytuje varování před
kolizí.

Nouzové brzdění: Pokud systém nadále
detekuje, že nemáte kontrolu nad
vozidlem, abyste se vyhnuli jakékoli
srážce, a je stále schopen detekovat
jakoukoli možnost srážky, může systém
provést plné brzdění, aby se snížila
intenzita srážky nebo se úplně zabránilo
srážce, a neustále vydává upozornění.

Systém nouzového brzdění je aktivní při
rychlosti přibližně 15 km/h.
Systém nouzového brzdění se neaktivuje,
pokud je rozdíl rychlosti mezi vámi a
vozidlem před vámi menší než 10 km/h.
UPOZORNĚNÍ
Vypnutí funkce ESP také způsobí
automatické vypnutí systému nouzového
brzdění.
Skutečnost, že kontrolka systému
nouzového brzdění
svítí, znamená, že
řidič systém vypnul nebo že došlo k vypnutí
systému kvůli poruše.
V takovém případě je systém vypnutý.
Nebude vás varovat a nebude používat
brzdy.
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UPOZORNĚNÍ
Varování před kolizí indikuje, že
systém vyhodnotil možnost kolize. Pokud
obdržíte toto varování, zabrzděte vždy
sami a podle potřeby proveďte nezbytné
manévry, abyste zabránili kolizi. Pokud
tyto pokyny nedodržíte, může to mít za
následek ztrátu kontroly, vážné zranění
nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Systém nouzového brzdění je systém
zabraňující kolizi; systém však nikdy nemůže
nahradit bezpečnou a pečlivou jízdu. Systém
pracuje v určitých mezích pouze pro určité
scénáře provozu. Systém nemusí fungovat
podle očekávání za všech podmínek a
okolností. Systém vás rozhodně nezbavuje
zodpovědnosti za bezpečné a pečlivé používání
vozu. Nedodržení tohoto varování může vést ke
ztrátě kontroly, vážnému zranění nebo smrti.
Systém nemůže předvídat, co budou dělat
ostatní řidiči v provozu. Během jízdy vždy
ponechte bezpečnou vzdálenost mezi vaším
vozidlem a vozidlem před vámi. Nedodržení
tohoto varování může vést ke ztrátě kontroly,
vážnému zranění nebo smrti

PROVOZ – nouzový brzdový systém
Systém je navržen tak, aby
poskytoval řidiči aktivní podporu pouze
za účelem zabránění možné čelní
srážce nebo snížení závažnosti kolize
za skutečných provozních podmínek.
Systém nemusí vždy detekovat
možnost kolize a/nebo nemusí být
schopen zabránit kolizi, i když ji
detekuje. Systém není navržen tak, aby
bránil všem druhům kolizí nebo
detekoval složité dopravní podmínky.
Za opatrnou jízdu vždy odpovídá řidič.
Při používání vozidla buďte vždy
opatrní a buďte připraveni zabrzdit.
Nedodržení tohoto upozornění může
vést ke ztrátě kontroly, vážnému
zranění nebo smrti.
POZOR
Systém nereaguje na jízdní kola,
motocykly, chodce, zvířata nebo vozidla
pohybující se jiným směrem. Nedodržení
tohoto pokynu může vést ke ztrátě
kontroly, vážnému zranění nebo smrti.
Systém není navržen tak, aby
zabránil nehodám, ke kterým může
dojít u stojících vozidel. Systém může
omezit závažnost nárazů zezadu, ke
kterým může dojít u stojících vozidel
pouze za určitých okolností.

Nedodržení tohoto pokynu
může vést k nehodám nebo
zranění osob.
V chladných nebo nepříznivých
podmínkách nemusí systém fungovat
nebo může pracovat s nízkým výkonem.
Sníh, led, déšť, voda a mlha, které stříkají
z kol vozidla před vámi nebo ze silnice,
mohou nepříznivě ovlivnit fungování
systému. Nedodržení tohoto pokynu může
vést ke ztrátě kontroly, vážnému zranění
nebo smrti.
Pokud při výměně čelního skla
použijete čelní sklo, které není
vyrobeno společností Ford, systém
nemusí fungovat správně.
Neprovádějte opravy čelního skla v
oblastech před senzorem kamery.
Nedodržení tohoto upozornění může
vést k nehodám nebo zraněním.
Systém nemusí detekovat objekty v
případě povrchů, které absorbují
odrazy. Nedodržení toho-to pokynu
může vést ke ztrátě kontroly, vážnému
zranění nebo smrti.
Výkon systému se může zhoršit,
pokud je omezena schopnost snímání
snímače kamery. Například systém
nemusí detekovat přímé sluneční světlo,
které oslňuje oči, nedostatekné sluneční
světlo, vozidla se zadními brzdovými
světly, která nefungují v noci, úzká vozidla
a neobvyklé typy vozidel. Nejezděte
riskantně s tím, že se budete spoléhat na
systém, a vždy věnujte pozornost rychlosti
a vzdálenosti od vozu před vámi.
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Účinnost systému se liší v závislosti na
rychlosti, vstupech řidiče, silných deštích,
chování vozidla před vámi, stavu vašeho
vozidla a stavu vozovky. Pokud u
autorizovaného servisu Ford nenecháváte
provádět pravidelnou údržbu vozidla, systém
nemusí fungovat správně.
Pokud má být vaše vozidlo taženo jiným
vozidlem, vypněte systém stisknutím tlačítka pro
vypnutí
. Pokud by odtah vašeho vozidla
probíhal při zapnutém systému, systém může
způsobit, že vaše vozidlo vydá varování nebo
neočekávaně zabrzdí. Při řízení vozidla v
terénních podmínkách vypněte systém
stisknutím tlačítka pro vypnutí
. Jak bude má řidič udržovat systém za
normálních provozních podmínek?
Poznámka: Pokud na informačním displeji
obdržíte výstrahu, že došlo k zablokování
radarového senzoru, znamená to, že radarové
signály jsou zablokovány. Radarový senzor je
umístěn za rovnou plochou ve spodní středové
oblasti horní mřížky, jak je znázorněno níže.
Pokud je radar zablokován, nouzový brzdový
systém nebude fungovat a detekovat vozidlo
před vámi.

PROVOZ – nouzový brzdový systém
Varování o zablokování radarového senzoru
Poznámka: Pokud přední část vozidla
narazí na předmět nebo je přední část
vozidla poškozená, může být narušeno
nastavení radarového výhledu. To
může způsobit, že systém vydá
nepravdivá varování nebo žádné
varování nevydá.
kamery je zablokován.
Blokování pohledu kamery může
způsobit, že systém nouzového
brzdění ztratí svou funkci, nebo může
způsobit úplné vypnutí systému.
Radar a plochý povrch před ním
Poznámka: Řidič je zodpovědný za
čistotu radarového sensoru a plochého
povrchu před ním. Ujistěte se, že na
předním povrchu radarového senzoru a
na rovném povrchu před radarem není
žádné bláto, silný nános sněhu ani
žádné cizí předměty.

Varování o zablokování senzoru kamery

Poznámka: Ve vozidle nemějte na
přední části radaru nainstalováno žádné
příslušenství. Rovný povrch před
radarem nesmí být zakryt ani natřen.
Jakékoli změny radarového povrchu
nebo rovného povrchu před ním mohou
způsobit poruchu systému nouzového
brzdění nebo snížit funkčnost systému.
Pokud se na informačním displeji
zobrazí upozornění na „nízké rozlišení
přední kamery“, znamená to, že pohled
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Poznámka: Senzor kamery je umístěn
ve spodní střední části čelního skla.
Pokud vidíte varování výše, očistěte
vnější stranu čelního skla před kamerou
aktivací ostřikovače čelního skla.

Poznámka: Na čelní sklo nelepte před
kameru žádnou nálepku ani fólii proti
slunci.
Poznámka: Opravte poškození čelního skla v
zorném poli kamery.
Co dělat, když je k vozidlu připojen přívěs
POZOR
Poté, co k vozidlu připojíte přívěs a
ujistíte se, že jsou všechna elektrická
spojení mezi přívěsem a vozidlem
provedena, a je-li stále zapnuté
zapalování, úplně zapalování vypněte a
opět zapněte. Jinak nemusí brzdový
systém vašeho vozidla a systém
nouzového brzdění správně fungovat.
Nouzový brzdový systém se automaticky
vypne, pokud dojde k poruše brzdového
systému přívěsu nebo pokud přívěs, který jste
připojili k vozidlu, není vybaven funkcí ABS.

PROVOZ – nouzový brzdový systém
• Systém se mohl sám vypnout s
ohledem na možnost problému v
systému, pokud se systém dvakrát
přepnul před vypnutím zapalování.
Aby byl systém znovu aktivován, vaše
vozidlo musí prohlédnout autorizovaný
servis Ford.

Systém nouzového brzdění je
konstruován za předpokladu, že bude
připojen maximálně k jednomu přívěsu.
Pokud je připojen více než jeden přívěs,
systém se vypne stisknutím tlačítka
vypnuto
.
Vypnutí a zapnutí systému
Poznámka: Pokud nedojde k závadě
v systému, systém nouzového brzdění
se zapne při každém zapnutí zapalování.
Poznámka: Chcete-li systém vypnout,
stiskněte tlačítko pro vypnutí systému
na přední straně panelu. Pokud je
systém vypnutý, bude na přístrojové
desce svítit výstražná kontrolka
systému
. Chcete-li systém znovu
zapnout, stiskněte na chvíli tlačítko
pro vypnutí systému
. V tomto
případě se vypne výstražné světlo
, což znamená, že systém je
znovu aktivní.

Tlačítko vypnutí systému nouzového
brzdění
Proč může být systém
nouzového brzdění vypnutý?
• Možná jste systém vypnuli stisknutím
tlačítka pro vypnutí
.
• Možná došlo k vypnutí funkce ESP.
• Systém možná zjistil, že nastavení
oblasti detekce radaru selhalo. V
takovém případě se na informační
obrazovce zobrazí upozornění, že
systém selhal. Aby byl systém znovu
aktivován, vaše vozidlo musí
prohlédnout autorizovaný servis Ford.
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Výstraha o poruše systému nouzového
brzdění
Poznámka: Poruchy v jiných
systémech nebo částech vozidla
mohou způsobit automatické vypnutí
nouzového brzdového systému.
Pokud systémová výstražná kontrolka
dlouhou dobu trvale svítí, vaše
vozidlo musí prohlédnout autorizovaný
servis Ford Trucks.

PROVOZ – nouzový brzdový systém
Jak lze zrušit zásah nouzového
brzdění?
UPOZORNĚNÍ
Nouzový brzdový systém vás může
varovat a brzdit vozidlo, i když dopravní
situace není kritická. Buďte připraveni
zásah systému zrušit. Aktuální výstrahy
nouzového brzdového systému můžete
zastavit nebo lze varování zabránit
provedením jedné z následujících akcí:
• Signalizací doleva nebo doprava
• Stisknutím brzdového pedálu
• Stisknutím plynového pedálu
• Stisknutím tlačítka pro vypnutí systému

• stiskněte tlačítko pro vypnutí systému
POZOR
Důležitá poznámka: V takovém
případě získejte kontrolu nad vozidlem
a ujistěte se, že před opuštěním
vozidla aktivujete parkovací brzdu.
Před opuštěním vozidla učiňte
všechna bezpečnostní opatření,
abyste ochránili své vozidlo i sebe.

Nouzové brzdění, které je spuštěno
nouzovým brzdovým systémem, můžete
zrušit jedním z následujících úkonů:
• Úplným
sešlápnutím
plynového
pedálu a aktivací tlačítka na konci
pedálu
• Stisknutím tlačítka pro vypnutí systému
.
Pokud vás zastaví nouzové brzdění
spuštěné nouzovým brzdovým
systémem, systém bude držet brzdy,
dokud jeho
zásah nezrušíte jedním z
následujících
úkonů. Abyste v takovém případě
uvolnili
brzdy:
• sešlápněte plynový pedál.
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PROVOZ – funkce hodnocení řidiče
Funkce hodnocení řidiče
Funkce vyhodnocení ovladače je
v nabídce Asistenta řidiče. Tuto
funkci aktivujete procházením
nabídky pomocí šipek a výběrem
karty „Hodnocení řidiče“.
Hodnocení řidiče vyhodnocuje
spotřebu paliva řidiče z hlediska jízdy,
brzdění, zrychlení a předvídavosti.
Obecně platí, že alespoň jedno ze
skóre musí být aktualizováno ve
stanovených časových intervalech. V
některých případech funkce varuje
řidiče tím, že ukazuje nápovědu a
přidává další penalizační body, takže
skóre jsou aktualizována mimo
normální rozsah. Při spuštění vozidla
jsou všechna skóre nastavena na 100.
Jak řidič pokračuje v jízdě, jsou
penalizační body počítány na základě
stylu jízdy a aplikovány na všechna
čtyři skóre. Neberte prosím v úvahu
změny pozorované ve skóre na začátku
cesty, tyto hodnoty vytvoří průměr v
čase. Přidržením tlačítka „OK“ po dobu
4 sekund můžete skóre resetovat. Níže
se zobrazí obrazovka pro vyhodnocení
ovladače spolu s tlačítkem reset a typy
skóre.

Řízení: Vyhodnocuje rychlost vozidla,
pokud vozidlo právě nezrychluje nebo
nezpomaluje. Vysoká průměrná rychlost a
velké změny rychlosti se hodnotí jako
negativní.
Brzdění: Vyhodnocuje brzdný výkon
řidiče. Časté používání brzdového pedálu
je považováno za negativní.
Zrychlení: Vyhodnocuje použití
plynového pedálu a otáček motoru po
určitou dobu. Nešetrné použití plynového
pedálu, dlouhé období jízdy při vysokých
otáčkách motoru a časté řazení nižšího
rychlostního stupně se považuje za
negativní.
Předvídavost: Vyhodnocuje výkon řidiče
při předvídání trasy. Časté zrychlení a
zpomalení a dlouhé čekání při volnoběhu
se považuje za negativní.
Rady pro řízení
Tipy pro řízení jsou pasivní funkcí,
která zobrazuje upozornění na
základě detekce specifických
podmínek ke zlepšení spotřeby
paliva. Funkce má
aktivační/deaktivační tlačítko v
nabídce Asistenta řidiče, zobrazené
na obrázku níže. Pokud je funkce
deaktivována, odpovídající
upozornění se nezobrazí. Nejkratší
doba mezi zobrazenými tipy je
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omezená.

PROVOZ - příslušenství
Kávovar

Lednička

S výrobkem je dodávána uživatelská
příručka kávovaru.
Než začnete kávovar používat,
přečtěte si pozorně uživatelskou
příručku.

Uživatelská příručka chladničky se
dodává s výrobkem.

POZOR
Poloha znázorněná na obrázku je
určena k zajištění produktu, když není
používán, a bude nainstalována
autorizovaným servisem.

Ochranná mřížka světlometů

Než začnete používat ledničku, přečtěte
si pozorně uživatelskou příručku.
POZOR
Pokud chcete instalovat chladničku
do vozidla, které není z výroby
vybaveno chladničkou, produkt musí
nainstalovat autorizovaný servis.

Ochrannou mřížku světlometu lze
zakoupit
v
servisu
jako
příslušenství k vašemu vozidlu.
POZOR
Produkt musí nainstalovat
autorizovaný servis.

Nestoupejte na ledničku
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PROVOZ – souhrnné informace
OPERATION

POZOR !
VÁŠ TACHOGRAF NENÍ KALIBROVANÝ
VÝROBĚ. ZAJISTĚTE KALIBRACI
TACHOGRAFU CERTIFIKOVANÝM
SERVISEM.
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PROVOZ – souhrnné informace
• Zakoupením vozidla Ford Truck jste se správně
rozhodli. Gratulujeme.
• Dodržujte následující body a přečtěte si tuto příručku,
abyste dosáhli nejlepšího výkonu a životnosti vašeho
vozidla.

1. Vzduchové a olejové filtry
• Vyměňte vložku vzduchového filtru, pokud se v kabině rozsvítí
výstražné světlo. Intervaly výměny hlavního filtračního prvku
vždy naleznete v záručních a servisních příručkách.
• Používejte pouze olejové a vzduchové filtry schválené
společností Ford Otomotiv Sanayi.

2. Přidání oleje
• Nepřidávejte olej, dokud není hladina oleje snížena
na min. úroveň.
• Nikdy nepřidávejte olej nad max. úroveň.
• Po rozsvícení kontrolky hladiny oleje doplňte do
motoru olej.

3. Motor
• Vaše vozidlo je vybaveno systémem, který zabraňuje
nastartování motoru při řazení rychlostního stupně.
• Vždy dodržujte pokyny pro start uvedené v příručce.
• Nezvyšujte otáčky motoru, dokud se po nastartování
nezvýší tlak oleje.
• Abyste dosáhli nejlepší trakce, doporučujeme vám
provozovat vozidlo v zelené zóně otáčkoměru. (1050
až 1600 ot/min)
• Před zastavením motoru nechte motor běžet na
volnoběh po dobu 1 minuty, aby bylo možné
nepřetržité mazání jednotky turbodmychadla.
• U vozidel s automatickými převodovkami
doporučujeme co možná nejvíce využívat
automatického režimu.

4. Vstřikovací čerpadlo
• Vstřikovací čerpadlo dostupné ve vašem vozidle je při
výrobě kompletně seřízeno a utěsněno.
• Nedovolte, aby se vstřikovacím čerpadlem manipulovala
jiná dílna než autorizovaný obchodní zástupce.

5. Matice kol
• Matice kol dotáhněte na stanovené hodnoty točivého
momentu po 500 km od prvního místa nakládky vašeho
vozidla. Tato operace by se měla opakovat po každém
odstranění matice. (750 + - 50 Nm)

6. Vyrovnání kol
• Nechte zkontrolovat geometrii vozidla a podle potřeby jej v
prvních 1000 až 5000 km nechte upravit v servisu.

PROVOZ – souhrnné OPERATION
informace
7. Brzdový systém
• Každý den vypusťte vodu ze vzduchových nádrží.

10. Horní lůžko
• Nespouštějte horní lůžko, když je vozidlo v pohybu.

8. Zámek diferenciálu
• Pokud svítí kontrolka zámku diferenciálu, není-li
stisknutý spínač zámku diferenciálu, kontaktujte
autorizovaný servis. Při aktivaci zámku diferenciálu
musí být maximální rychlost 20 km/h.

11.
•
12.
•

9. Zvedání kabiny
• Před zvednutím kabiny se ujistěte, že je
zabrzděna parkovací brzda, převodovka je v
neutrálu a kapota je otevřená.

Tankování
Před doplňováním paliva vypněte přídavné topení kabiny.
Tlak v pneumatikách
Vaše vozidlo má z výroby nízký tlak v pneumatikách.
Před prvním naplněním upravte tlak v pneumatikách
podle hodnot tlaku v pneumatikách uvedených v
příručce.

Autorizovaný prodejce
Zajistěte, aby údržbu a opravy vašeho vozidla
prováděli naši prodejci v rámci celostátní sítě a
používejte originální náhradní díly Ford. Přejeme vám
bezpečnou cestu a hodně obchodních úspěchů!
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ÚDRŽBA A SERVIS

ÚDRŽBA A SERVIS – připojení a odpojení návěsu
Točnice - Připojení přívěsu (SAF
HOLLAND)

4. Umístěte vozidlo tak, aby mezi
spodkem návěsu a plošinou točnice
byla mezera 20 až 50 mm (viz
obrázek 1)

Obrázek-3
5- Zvedněte točnici pomocí
vzduchového odpružení, dokud se
návěs nepatrně nezvedne. (viz obrázek
3)

Obrázek-1
1- Zablokujte kola návěsu.
2- Zkontrolujte, zda je zámek točnice
odemčený. Otvor pro čep návěsu
by měl být otevřený. (viz obrázek 1)

Vystupte z vozidla a vizuálně
zkontrolujte, zda je úplně zamčený
zámek točnice. Pokud je zámek zcela
zamčený, měla by být bezpečnostní
páka v horní poloze a malá nastavovací
destička na páce zámku by se měla
dotýkat plošiny točnice. (viz obrázek 5 a
obrázek 6).
7- Jak je znázorněno na obrázku 6,

západka na bezpečnostní páce by měla
být v horní poloze..

Obrázek-2
3- Postavte vozidlo před návěs. (viz
obrázek 1 a obrázek 2)

Obrázek-4
Pomalu couvejte, dokud nezapadne
spojka točnice. (viz obrázek 4)
Bezpečnostní páka pružiny by se měla
automaticky vrátit do své původní polohy.
(viz obrázek 5)
6-
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ÚDRŽBA A SERVIS – připojení a odpojení návěsu
POZOR
Pokud některá z výše uvedených podmínek
není splněna, restartujte celý postup
uzamčení od druhého kroku. Startovací test
není dostatečný pro bezpečné uzamčení. Je
třeba provést vizuální kontrolu. Pokud
postup zamykání
není úspěšně dokončen, nelze vytvořit
zabezpečené připojení (viz obrázek 9).
Během vizuální kontroly zkontrolujte štítek
na zajišťovací páce.
Jak je znázorněno na obrázku 7, proveďte vizuální
kontrolu úplného uzamčení v pořadí (A, B, C).
Kontrola A: Zkontrolujte bezpečnostní
páku, západku na bezpečnostní páce a
nastavovací destičku. Bezpečnostní páka
a západka na bezpečnostní páce by
měla být v poloze znázorněné na
obrázku 7-A.
Obrázek-9
Kontrola B: Mezi návěsem a točnicí by
10- Připojte přívodní vedení a propojovací
neměla být žádná mezera.
kabely mezi vozidlo a návěs.
Kontrola C: Zajišťovací čelist by měla
11- Dokončete postup připevnění návěsu podle
bezpečně zakrýt čep návěsu.
pokynů výrobce vozidla.

POZOR

Obrázek-8
9-Proveďte počáteční test. Zatáhněte brzdy
návěsu a nastartujte vozidlo s nízkým
rychlostním stupněm; návěs by se neměl
odpojit.

Kabely připevněte tak, aby tlaková vzduchová
a hydraulická hadice nebyla napjatá,
neohýbala se a nedocházelo ke tření a pohyb
kabiny mohl v zatáčkách atd. snadno sledovat
pohyb návěsu. Pozor na napětí spotřebičů na
návěsu před připojením kabelu.
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5. Točnice - Odpojení návěsu (pro točnice
značky SAF HOLLAND)
1 - Zaparkujte vozidlo na rovném a
pevném podkladu.
2 - Zajistěte a podepřete návěs podle pokynů
výrobce vozidla.
3 - Odpojte přívodní vedení a propojovací
kabely mezi vozidlem a návěsem.
4- Odemkněte zámek točnice pomocí
otevírací páky. (viz obrázek 10-11

Obrázek-10
5- Zatlačte bezpečnostní páčku palcem dolů
- šipka 1- a otočte odblokovací rukojeť proti
směru hodinových ručiček - šipka 2-.
Úplně vyjměte odblokovací rukojeť - Šipka 3
a připojte díl poblíž plošiny 5. kola.
V tomto bodě by se seřizovací deska neměla
dotýkat plošiny točnice, měla by mezi nimi být
mezera. (viz obrázek 10).

ÚDRŽBA A SERVIS – připojení a odpojení návěsu

POZOR
Pokud dojde k poškození/ohnutí
uzamykací páky točnice a bezpečnostní
páky, navštivte servis a nepokoušejte se
připevnit návěs; připojení by nemuselo
být zabezpečené. U všech součástí
zkontrolujte, zda nedošlo k
opotřebení/korozi/poškození.

Obrázek-11
6-Ujistěte se, že zajišťovací čelist je zcela
otevřená pro připevnění/odpojení čepu
návěsu a uzamykací páku lze zasunout
dovnitř. (viz obrázek 11)

Obrázek-13
Poznámka: Obrázek 13 ukazuje polohu
odblokování zajišťovací páky. V tomto bodě je
seřizovací destička vzdálena od těla pátého
kola a bezpečnostní páka je dole. Obrázek 14
ukazuje uzavřenou polohu zámku. V tomto
bodě je nastavovací destička v kontaktu s
tělem točnice a bezpečnostní páka je nahoře.

5. Točnice - Připojení návěsu (pro
točnice značky JOST).

Obrázek-12
7- Pomalu a rovně vyjeďte s vozidlem z
návěsu. (viz obrázek 12).
8- Dokončete postup pro odpojení
návěsu podle pokynů výrobce vozidla.
Poznámka: Po odemknutí zámku 5. kola
je uzamykací páka připravena k
automatickému opětovnému zasunutí
dovnitř (odblokovací páku lze zasunout
dovnitř). (viz obr. 13)

1- 1 - Zablokujte kola návěsu.
2- Zatáhněte za zajišťovací páku plošiny,
tím se otevře sedlo pro čep návěsu.

Obrázek-14
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ÚDRŽBA A SERVIS – připojení a odpojení návěsu
Jeďte s vozidlem v opačném směru,
dokud čep návěsu nezapadne do
pouzdra na točnici.
Páka pro uvolnění pružiny se vrátí do
své původní polohy.

Zablokujte kola .
Spusťte nohy návěsu na zem. Odpojte brzdy
a elektrické připojení.

Brzda návěsu

POZOR
Kabely připevněte tak, aby tlaková
vzduchová a hydraulická hadice nebyla
napjatá, neohýbala se nebo nedocházelo
ke tření a pohyb kabiny mohl v zatáčkách
atd. snadno sledovat pohyb návěsu. Pozor
na napětí spotřebičů na návěsu před
připojením kabelu.
Odpojení návěsu

2- Zatáhněte za zajišťovací páku točnice.

Tato brzda brzdí návěs pouze při
připojování nebo odpojování návěsu, a tím
tyto úkony usnadňuje. Pokud na displeji
svítí ikona
,
znamená to, že došlo k poruše systému.

3- Vyjeďte s vozidlem z návěsu.
POZOR
Pokud dojde k poškození/ohnutí uzamykací
páky točnice a bezpečnostní páky,
navštivte servis a nepokoušejte se připevnit
návěs; připojení by nemuselo být
zabezpečené.
U všech součástí zkontrolujte, zda nedošlo
k opotřebení/korozi/poškození.
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Připojení návěsu:
1 - Proveďte připojení vzduchových hadic
návěsu k vozidlu

ÚDRŽBA A SERVIS – připojení a odpojení návěsu
2- Stiskněte a podržte tlačítko brzdy
návěsu na středové konzole, brzdy
návěsu se zabrzdí, pokud je tlačítko
stisknuté.
3- Vyrovnejte točnici s připojo-vacím
čepem návěsu a spojte.
POZOR
Systém se nebude aktivovat, pokud
stisknete tlačítky při rychlosti nižší než 8
km/h.
Pro účely ovládání je na spínači návěsu
nepřetržitě zapnuto tlumené světlo.
Po stisknutí spínače se rozsvítí žluté světlo.

POZOR
Pokud používáte vozidlo s návěsem, sejměte
horní část zadního blatníku.
V případě přidání nebo neodebrání funkcí
konektorů přívěsu zkontrolujte, zda je správně
instalováno těsnění, které zajišťuje těsnost v
konektorech přívěsu.
Při provádění elektrického připojení
návěsu musí být vypnuto zapalování.

Mazání (točnice SAF
HOLLAND)

Povrch točnice je třeba před prvním
připevněním přívěsu promazat
dostatečným množstvím trvanlivého
vysokotlakého maziva <NLGI třídy 2> s
obsahem MoS2 nebo grafitové přísady.
Po každých 10 000 km pravidelně
promazávejte čep u točnice, aniž byste
návěs odpojovali.
• Před každým mazáním očistěte staré
mazivo na povrchu škrabkou.
• Intervaly mazání je však třeba
přizpůsobit příslušným provozním
podmínkám; jsou možné kratší nebo
delší intervaly.
Mazání (pro točnice JOST)

Po každých 10 000 km:
Naneste mazivo z kování na boku
točnice, aniž byste návěs odpojovali.
U vozidel používaných v normálních
provozních podmínkách platí interval
každých 50 000 km.
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ÚDRŽBA A SERVIS – připojení a odpojení návěsu
Každých 25 000 km u vozidel
používaných v těžkých provozních
podmínkách;
Odpojte návěs. Odstraňte mazivo na
točnici a čepu. Naneste mazivo na oblasti
znázorněné na obrázku žlutou barvou.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
Horní část blatníku hnané nápravy
se 3 díly se doporučuje pro provoz
bez návěsu.
Horní část je třeba sejmout, pokud je
vozidlo provozováno s návěsem a
během manipulací při odpojování a
připojování přívěsu k vozidlu. FORD
OTOSAN neodpovídá za škody, které
se vyskytnou v horní části v případě, že
se používá s návěsem.
UPOZORNĚNÍ

Kabely připevněte tak, aby tlaková
vzduchová a hydraulická hadice nebyla
napjatá, neohýbala se a nedocházelo ke
tření a pohyb kabiny mohl v zatáčkách
atd. snadno sledovat pohyb návěsu.
Pozor na napětí spotřebičů na
kabině/návěsu před připojením kabelu.
Ve vozidlech s ADR se použije 15 - 15
kolíkový konektor.
Pokud chcete nainstalovat funkci zvedání
nápravy přívěsu na vozidlo, obraťte se na
autorizovaný servis.

Připojení návěsu

POZOR
Pokud k vozidlu připojíte poprvé
přívěs, nechte provést zkoušku
kompatibility brzd, abyste zabránili
rozdílu brzdné síly způsobenému
rozdílem systémů. Jinak se může
brzdový systém tahače nebo přívěsu
přehřát a v důsledku toho se může
zkrátit životnost součástí systému.

POZOR
Vzdálenost mezi spodní stranou
brzdového světla na levém zadním
blatníku a horní stranou registračního
štítku u motorových tahačů.
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Zkoušku kompatibility brzd
nechávejte vždy provádět v
autorizovaném servisu testu brzd,
které je schopné provádět kontrolu
kompatibility/geometrii.

ÚDRŽBA A SERVIS – kvalita paliva a tankování
Abyste předešli problémům s palivovým
systémem, doporučujeme používat
motorovou naftu Euro (v souladu s normami
EN 590).

Palivová nádrž

POZOR
Nemíchejte paivo v palivové nádrži.

Ve vozidlech Ford Trucks by se měly
používat originální ocelové a hliníkové
palivové nádrže schválené společností
Ford Otosan.
Používání palivových nádrží jiných výrobců,
než jsou nádrže navržené a testované
společností Ford Otosan, může vést ke
ztrátě záruky na jakoukoli poruchu systému
vstřikování paliva a vozidla.

Klapka palivové nádrže (uzamykatelná)

POZOR
Pokud nepodnik
bude se
podmínkách v paliv

.

Parafin ucpává filtra
palivové potrubí. Pokud se jednou
roztavit. Proto by se v oblastech, kde je
v zim
v tomto období
zimní nafta.

POZOR

POZOR
Motor vašeho vozidla je navržen
pro provoz s EURO DIESEL v
souladu s normami EN590.
Použití levné motorové nafty proto
představuje vysoké riziko pro funkci
motoru a jeho součástí. Použití
špatného paliva známého jako
levný topný olej snižuje
životnost a výkon našich
motorů.

Klapka palivové nádrže Ford se otevírá jedním
pohybem v jednom stupni proti směru
hodinových ručiček. Klapka se vrátí do polohy,
ve které ji uzamknete jedním pohybem v
jednom stupni ve směru hodinových ručiček.
Palivovou nádrž je nutné čistit. Otřete klapku a
okolí, aniž byste otevřeli kryt palivové nádrže.
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Pro vaše vozidlo je vhodné použit palivo s
podílem bio-nafty do 7% (B7).

ÚDRŽBA A SERVIS – kvalita paliva a tankování
Lapač jisker
POZOR
Mytí výfukového tlumiče

Při tankování nebo vypouštění paliva musí
být v místech vykládky nebezpečného
materiálu a na čerpacích stanicích
nainstalován lapač jisker. Je-li vozidlo mimo
stanici, lapač jisker musí být sejmutý.

Před sejmutím lapače jisker si oblékněte
rukavice, protože tlumič i lapač jisker jsou
horké.
Lapač jisker se odstraní z výfukového potrubí
tak, že uvolníte držáky.

Po každých 25 použitích je lapač jisker nutné
očistit proudem vody, aby se vyčistily póry.
Před instalací lapače jisker si oblékněte
rukavice, protože tlumič výfuku je horký.
Zavěste lapač jisker za svorky na háčky v
tlumiči výfuku. Uzavřete spony a zachyťte
lapač jisker ve výfukovém potrubí.
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Na výfukovém tlumiči jsou umístěny různé
senzory a vstřikovač močoviny.
Při mytí vozidla nepoužívejte proud vody na
vstřikovač močoviny na tlumiči výfuku,
senzory a elektrická připojení.
Na výfukovém tlumiči je k dispozici
katalyzátor DOC, DPF a SCR.
Tyto části jsou z keramických plátů a tyto díly
určitě není dovoleno umývat.
Nepokoušejte se umývat vnitřek tlumiče
přes výstup tlumiče nebo kryt vstřikovače
odstraněním vstřikovače močoviny.

ÚDRŽBA A SERVIS – čištění filtru pevných částic
Čištění filtru pevných částic (DPF)
Výfukový filtr čistí kouř vycházející
z výfukových plynů a snižuje hodnoty
emisí.
Díky čištění filtru DPF, které lze prová-dět
automaticky nebo ručně, dochází ke
spalování sazí zadržených ve filtru
v pravidelných intervalech tak, že filtr je
vyprázdněn dříve, než by se naplnil a
ucpal. Při této operaci se výfukový plyn
zahřívá výfukovými plyny a saze se spálí.
Řidič je informován o čištění výfukového
filtru vozidla prostřed-nictvím zpráv
zobrazených na kontrolním panelu. V
následujících částech najdete podrobné
vysvětlení.
UPOZORNĚNÍ
Protože teplota výfukových plynů je
během čištění filtru výfukových plynů
vysoká; ujistěte se, že se poblíž vozidla
nenachází hořlavé (suchá tráva, listy),
vznětlivé a výbušné materiály nebo v
uzavřeném prostoru, jinak by mohlo dojít
k požáru.

UPOZORNĚNÍ
Zajistěte, aby čištění výfukových plynů
vozidla nebylo prováděno na místech, jako
jsou místa nakládky a vykládky
nebezpečného materiálu nebo čerpací
stanice. V případě potřeby zabraňte čištění
filtru výfukových plynů pomocí tlačítka pro
zabránění čištění filtrů výfukových plynů

UPOZORNĚNÍ
Během čištění výfukových filtrů mohou být
pozorovány změny zvuku motoru a výfukových
plynů.

UPOZORNĚNÍ
Během čištění výfukového filtru a ihned po
čištění; z výfukového plynu může vycházet
kovový zápach nebo praskající zvuky.
Automatické čištění výfukového filtru
Požadavek na čištění výfukového filtru je
automaticky stanoven podle množství sazí
nahromaděných ve filtru, vzdálenosti, kterou
vozidlo urazilo, množství spotřebovaného
paliva a hodin provozu motoru. V takovém
případě se čištění výfukových filtrů spustí
automaticky. Během procesu
automatického čištění filtru se na přístrojové
desce zobrazí zelený symbol čištění
výfukových filtrů. Je-li zobrazen tento
symbol, normálně pokračujte v jízdě.
UPOZORNĚNÍ
Pokud uvidíte symbol čištění filtru
výfukových plynů, měli byste normálně
pokračovat v jízdě; není třeba vozidlo
nechávat běžet na volnoběh a vyčkat.
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UPOZORNĚNÍ
Zaplněnost filtru pevných částic je
zobrazena na obrázku dostupném na
obrazovce „Informace o výfukových
plynech“. Na tomto obrázku, jehož příklad je
uveden níže, můžete sledovat množství
sazí ve výfukovém filtru. Když grafika
dosáhne 100%, vaše vozidlo automaticky
zahájí čištění filtru výfukových plynů a saze
uvnitř filtru se spálí.
Pokud míra naplnění filtru pevných částic
překročí 100%, začne blikat 9. úroveň
grafiky. V takovém případě můžete
pokračovat v normálním provozu vozidla.
Na vozidle zahajte co nejdříve čištění filtru
pevných částic ručně.
Po naplnění poslední úrovně grafiky začnou
blikat poslední 2 úrovně grafiky. V takovém
případě nemůže vozidlo provádět automatické
čištění filtru výfukových plynů z důvodu
ochrany filtru. Zahájení čištění filtru ručně
musíte provést co nejdříve.
Pokud grafika neklesne pod 200% po
manuálním čištění filtru výfukových plynů, je
třeba zajet s vozidlem do servisu.

ÚDRŽBA A SERVIS – čištění filtru pevných částic
Tlačítko na středové konzole zobrazené výše je
určeno pro ruční čištění výfuku. Pomocí tohoto
tlačítka můžete provádět ruční čištění
výfukového filtru vozidla.
UPOZORNĚNÍ
Teplota výfukových plynů bude při ručním
čištění výfukových filtrů vysoká, proto se
ujistěte, že vozidlo není v uzavřeném
prostoru a že výfukové plyny nepřicházejí do
styku s hořlavým, vznětlivým nebo
výbušným materiálem.
Jakmile výfukový filtr dosáhne určité rychlosti
plnění, musí být zahájeno automatické čištění filtru
a saze uvnitř filtru je nutné spálit při vysoké teplotě.
U výfukových plynů může být obtížné dosáhnout
vysokých teplot a může být vyžadováno opakování
automatického čištění filtru. Tato situace může
nastat v případě nízkého zatížení vozidla,
častého startování a zastavování,
dlouhodobého volnoběhu a používání vozidla
na krátké vzdálenosti (např. vozidla na
stavbách, míchačky). Pokud vaše vozidlo
provádí automatické čištění filtru výfukových
plynů dvakrát (nebo vícekrát) během jednoho
dne, doporučuje se provést manuální čištění
výfukového filtru.
Manuální čištění výfukového filtru

Před zahájením ručního čištění výfuku se
ujistěte, že jsou splněny následující
podmínky.
➢
➢
➢
➢
➢

Rychlost vozidla musí být „0“ musí být
zatažená parkovací brzda
Plynový pedál, brzdový pedál a spojkové
pedály nesmí být sešlápnuté
PTO nesmí být aktivní
Teplota chladicí kapaliny motoru musí být vyšší
než „40“ nebo vyšší
Nesmí být žádné chybové kódy, které by
bránily čištění výfukových filtrů

Poté, co se ujistíte, že jsou splněny výše uvedené
podmínky:
➢
Tlačítko ručního čištění výfuku držte stisknuté
po dobu 3 sekund
Po této operaci vozidlo zkontroluje vhodné podmínky
pro čištění filtru a zahájí ruční čištění filtru.
Po zahájení čištění výfukového filtru přístrojová
deska zobrazí symbol čištění výfukového filtru a
hlášení „Výfukový filtr se čistí“. Pokud nejsou splněny
nezbytné podmínky pro čištění výfukových plynů,
zobrazí se hlášení „Nejsou vhodné podmínky
pro čištění výfukového filtru“. V takovém případě je
třeba znovu zkontrolovat výše uvedené podmínky.
Po zahájení ručního čištění
výfukového filtru se automaticky
zvýší otáčky motoru vozidla.
Operace pokračuje takto:
Topení 1 - 1200 ot./min-1144
min.-

(Minimum)
➢
Vytápění 2 - 1800 ot./min 2 minuty
(minimum)
➢
Režim čištění filtru - 1800 ot./min 15
minut (minimum) - 45 minut
(maximum)
➢
Režim chlazení - 1200 ot./min 3
minuty (maximum)
UPOZORNĚNÍ
Ze zprávy na přístrojové desce můžete
sledovat zbývající čas do konce ručního
čištění výfukového filtru.
Zbývající čas do ukončení čištění výfukového
filtru je zobrazen v minutách.
UPOZORNĚNÍ
Doba čištění výfukového filtru se může
měnit v závislosti na množství sazí ve filtru
a době ohřevu. Režim čištění filtru může
trvat 20 minut až 45 minut v závislosti na
množství sazí.

ÚDRŽBA A SERVIS – čištění filtru pevných částic
Po dokončení ručního čištění výfukového
filtru se otáčky motoru opět sníží na
volnoběžné otáčky. Operaci čištění můžete
zastavit stisknutím plynového, brzdového
nebo spojkového pedálu nebo podržením
tlačítka pro čištění výfukového filtru po
dobu 3 sekund. V takovém případě se
otáčky sníží na normální volnoběžné
otáčky. Podívejte se prosím na podrobnosti
o Tlačítku pro čištění filtru pevných částic
v příslušné kapitole.

Tlačítko na středové konzole zobrazené níže
je tlačítko pro zabránění čištění výfukového
filtru. Tímto tlačítkem můžete zabránit čištění
výfukových filtrů vozidla. Pokud je
zabráněno čištění výfukového filtru, nástroj
na panelu se zobrazí upozornění „Řidič
zabránil čištění výfukového filtru“. Podrobné
vysvětlení tohoto upozornění naleznete v
části Upozornění.

UPOZORNĚNÍ
Protože teplota výfukových plynů je při
ručním spouštění čištění filtru pevných
částic vysoká a vozidlo stojí, může se na
indikačním panelu zobrazovat informační
upozornění „Vysoká teplota výfukových
plynů, mějte se prosím na pozoru
během parkování“. Podrobné vysvětlení
tohoto upozornění naleznete v části
Upozornění.
Zabránění čištění filtru pevných částic

Pokud čištění výfukového filtru bráníte
dlouhodobým používáním tlačítka pro
zabránění čištění výfukového filtru, může
se filtr naplnit sazemi a ucpat se. Když se
na přístrojové desce zobrazí upozornění
„Je-li to možné, nebraňte čištění
výfukových filtrů“, je třeba prevenci čištění
zrušit a čištění filtru provést co nejdříve.
Podrobné informace o tomto je-li to možné
najdete v části Upozornění.

UPOZORNĚNÍ
Účelem tlačítka pro zabránění čištění
výfukového filtru je zabránit vozidlu v
čištění filtru vždy, když je vozidlo blízko
hořlavého, vznětlivého nebo výbušného
materiálu.
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Chcete-li zabránit čištění výfukového filtru,
➢
Držte tlačítko pro zabránění čištění výfukového
filtru stisknuté po dobu 3 sekund.
Je-li čištění zabráněno, na přístrojové desce se
zobrazí text „Řidič zabránil čištění výfukového filtru“.
Chcete-li zrušit zabránění čištění výfukového filtru,
➢
Tlačítko pro zabránění čištění výfukového
filtru podržte stisknuté po dobu 3 sekund.
Tlačítko ručního čištění filtrů výfukových
plynů držte stisknuté po dobu 3 sekund
(Tím se spustí ruční čištění výfukového
filtru) nebo,
➢
Vypněte motor vozidla a znovu jej
spusťte
Pokud se na přístrojové desce nezobrazí varování
„Řidič zabránil čištění výfukového filtru“, je tím
potvrzeno, že prevence čištění byla zrušena.

ÚDRŽBA A SERVIS – močovinový systém
Vaše vozidlo Ford Trucks je vybaveno
nádržemi na močovinu s kapacitou 55L
a 75L.
UPOZORNĚNÍ
Nevypínejte spínač vozidla po dobu 60
sekund, poté, co zastavíte motor vozidla,
aby se močovina v systému mohla vrátit
zpět do nádrže. Močovina ponechaná v
systému může zamrznutím v chladném
počasí poškodit součásti močovinového
systému.

Vaše vozidlo Ford Trucks s emisním
systémem Euro 6D je vybaveno
močovinovým systémem využívající
AdBlue.
Močovinový systém je metoda selektivní
redukce, která z výfukových plynů
odstraňuje plyny NOx, které jsou škodlivé
pro životní prostředí a lidské zdraví.
Selektivní redukční metoda
Systém močoviny pracuje rozprašováním
roztoku močoviny do výfukových plynů.
Roztok močoviny používaný v
močovinovém systému je definován podle
norem DIN 70070 a ISO 22241-1

Důležité body:
Systém močoviny je citlivý na
nečistoty, prach a hlínu. Během plnění
močoviny zajistěte, aby se do nádrže
na močovinu nedostaly nečistoty nebo
prach. Doplňujte močovinu do vozidla
v čistém prostředí. Před otevřením
uzávěru utřete bláto a nečistoty kolem
uzávěru nádrže. Doplňte močovinu
přímo z obalu (plechovky).

UPOZORNĚNÍ
Močovinový systém je citlivý na
kontaminanty.

Pokud dáváte přednost plnění pomocí
trychtýře, uschovejte si pro ten účel
čistý trychtýř. K plnění močoviny
nepoužívejte nálevky kontaminované
motorovou naftou.
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ÚDRŽBA A SERVIS – močovinový systém
Neplňte nádrž na močovinu jiným
materiálem než močovinou - AdBlue
Naplňujte jej pouze močovinou podle
normy DIN 70070/ISO 22241-1.
• Nenaplňujte nádrž motorovou naftou.
• Nepřidávejte do nádrže vodu za účelem
zvýšení hladiny močoviny.
Na systém močoviny má vliv kvalita
použitého paliva a motorového oleje.
a) Obsah síry v palivu
Palivo nízké kvality obsahuje vysoký poměr
síry. Síra může způsobit zablokování
katalyzátoru, který je součástí močovi-nového
systému. Ve vozidle byste měli používat pouze
EuroDiesel – viz. Tanování.
b) Motorový olej
Olej nízké kvality a/nebo špatné viskozity
zvyšuje olejové výpary ve výfukových
plynech. To může způsobit zablokování
katalyzátoru.

Katalyzátor je nedostupná součást, kterou
nelze vyčistit.
V případě ucpání je nutné vyměnit výfukovou
skříň jako celek. Věnujte pozornost kvalitě
použité močoviny, paliva a motorového oleje a
pečlivě dodržujte všechny pokyny týkající se
močovinového systému, aby nedošlo
k poškození s vysokými náklady na opravu.
Pokud je teplota výfukových plynů
trvale nízká (autobusy, dodávkové
vozy), může se snížit účinnost systému
močoviny a může unikat čpavek.
Pokud nepřetržitě cítíte čpavek, obraťte se na
servis

Uživatel musí provádět následující
opatření, aby se předešlo chybám a
škodám v tomto systému. V opačném
případě by se jakékoli vzniklé závady
měly posuzovat mimo záruční krytí a
společnost Ford Otosan nenese
žádnou odpovědnost!
Musíte dodržovat předpisy
pro předcházení nehodám!
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UPOZORNĚNÍ
Výfukové plyny dosahují při regeneraci
nebo při vysokém zatížení velmi
vysoké teploty. Při vysokých teplotách
výfukových plynů se rozsvítí na
výstražném panelu vašeho vozidla
kontrolka „HES“
.
Pokud vypnete vozidlo, zatímco svítí
tato kontrolka, může to způsobit
poškození součástek systému
močoviny.

* Průměrné hodnoty spotřeby
močoviny závisí na výsledcích
zkoušek vozidla a dynamometru.
Tyto hodnoty se mohou lišit
z důvodů, jako je stav zatížení
vozidla, faktory prostředí (okolní
teplota, tlak vzduchu, relativní
vlhkost), teplota chladicí kapaliny
motoru a kvalita močoviny.

ÚDRŽBA A SERVIS – močovinový systém
UPOZORNĚNÍ
Pokud se použije nesprávná
močovina nebo palivo nebo systém
močoviny přestane fungovat kvůli
kontaminantům smíseným v
močovinovém systému, rozsvítí se
na přístrojové desce kontrolka „MIL“
a řídicí jednotka motoru sníží výkon
motoru, protože nelze dosáhnout
cílové hodnoty emisí.

Výkon motoru musí být snížen o 25%
řídicí jednotkou motoru, je-li hladina
močoviny ve vašem vozidle s úrovní emisí
Euro 6 snížena na úroveň pod 3%. Pokud
je hladina močoviny 0%, bude rychlost
vozidla omezena řídicí jednotkou na 20
km/h.
Omezení, která jsou uvedena výše a
uplatňována v důsledku vyčerpání
močoviny, se po přidání močoviny zruší.

POZOR

Aby se předešlo riziku nehody nebo
problému, doporučuje se doplnit
močovinu dříve, než její hladina
klesne pod stanovenou kritickou
úroveň.

Ve vašem vozidle se používá močovina,
která splňuje normy DIN70070/ISO22241,
aby se snížily emise výfukových plynů.
Protože se množství tohoto roztoku časem
sníží, zkontrolujte hladinu močovinového
roztoku ve vašem vozidle na indikátoru
hladiny močoviny na přístrojové desce a
přidejte močovinu, než se zcela spotřebuje.
Použití tohoto roztoku je ze zákona povinné
a pokud tento požadavek nesplníte, může
vám být uložena pokuta.
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ÚDRŽBA A SERVIS – kola a pneumatiky
Profily pneumatik
Minimální hloubka profilu je pro
pneumatiky předepsána zákonem.
Dodržujte zákony příslušné země.
Z bezpečnostních důvodů vyměňte
pneumatiky před dosažením zákonem
doporučené minimální hloubky profilu.
UPOZORNĚNÍ
Příliš nízký profil pneumatiky může
způsobit ztrátu ovladatelnosti při
vysokých rychlostech v případě deště
nebo sněhové břečky. Za těchto
podmínek můžete ztratit kontrolu nad
vozidlem a způsobit nehodu.
Stav pneumatik
Každé 2 týdny a před dlouhou trasou
pravidelně kontrolujte následující
faktory, abyste ověřili stav pneumatik:
- Vnější poškození
- Praskliny a vyboulení na
pneumatikách,
- Cizí materiál v profilu pneumatiky,
- Nepravidelné opotřebení profilu.

UPOZORNĚNÍ
Nezapomeňte, že vnější poškození,
vyboulení a praskliny na pneumatikách
mohou způsobit vyfukování pneumatiky.
Za těchto podmínek můžete způsobit
nehodu.
POZOR
Nepoužívejte ve vozidle současně
radiální a diagonální pneumatiky.
Použijte stejný typ pneumatik na obou
stranách stejné nápravy. Pokud jsou
zadní pneumatiky diagonální,
nepoužívejte radiální pneumatiky na
přední nápravy.
Postupujte přesně podle níže
uvedených pokynů:
Nepokoušejte se vyměnit pneumatiky,
pokud nejste obeznámeni s
potřebnými nástroji a vždy postupujte
podle pokynů.
- Před demontáží ventilu úplně vypusťte
pneumatiky.
- Nafukujte pneumatiky bez ochranné
klece, s výjimkou nastavení tlaku.
- Tlak vzduchu v pneumatikách vždy
zkontrolujte na studeném kole.

- 149 -

Při prvním naložení vozidla
s plným zatížením zkontrolujte točivý
moment matice kola.
(750 Nm + - 50 Nm pro přední a zadní
kola) Střídavě utáhněte matice kol.
DŮLEŽITÉ:

1- Pokud jsou matice kol z jakéhokoli

důvodu odstraněny a namontovány zpět,
je nutné matice kol zkontrolovat 50 km
po ukončení provozu. Pokud hodnoty
točivého momentu nejsou správné,
utáhněte je na správnou hodnotu
točivého momentu
2- Při použití nového nebo nově
natřeného ráfku utáhněte matice kol
po 1 000 až 5 000 km jízdy.

ÚDRŽBA A SERVIS – kola a pneumatiky
Výměna pneumatiky / kola
POZOR
Při prvním naložení vozidla zkontrolujte
točivý moment matice kola. Pravidelně
kontrolujte tlak v pneumatikách, abyste
zabránili nepravidelnému opotřebení
pneumatik.
Nepoužívejte ve vozidle současně
radiální a diagonální pneumatiky
smíšené. Použijte stejný typ pneumatik
na obou stranách stejné nápravy. Pokud
jsou zadní pneumatiky diagonální,
nepouží-vejte radiální pneumatiky na
přední nápravy. Špatná údržba kol
může představovat značné riziko.
Postupujte přesně podle níže
uvedených pokynů:
- Nepokoušejte se vyměnit pneumatiky,
pokud nejste obeznámeni s potřebnými
nástroji a vždy postupujte podle
pokynů.
- Před demontáží ventilu úplně vypusťte
pneumatiky.
- Nafukujte pneumatiky bez ochranné
klece, s výjimkou nastavení tlaku.
- Tlak vzduchu v pneumatikách vždy
zkontrolujte na studeném kole.

Vaše kolo je speciálně navrženo tak, aby
maximalizovalo výkon. Zajistěte, aby
zařízení použité k výměně pneumatik
nepoškozovalo povrch kola. Pokud je
během výměny nutné vyměnit ventil,
zajistěte, aby byl k tomuto účelu použit
ventil ze slitiny z dílny Ford.
Stárnutí pneumatik
- Stárnutí pneumatik vede ke zhoršení
výkonu a bezpečnosti pneumatik.
Stárnou i nepoužívané pneumatiky.
-Vždy vyměňte pneumatiky, pokud jsou
starší než 6 let.
Poškození pneumatik
Poškození pneumatik je obvykle
způsobeno následujícími důvody:
- Stárnutí pneumatiky
- Cizí materiál
- Podmínky, za nichž se vozidlo
používá
- Povětrnostní podmínky
- Olej, palivo, tuk atd. - Styk s materiály
- Najíždění na chodníky
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Údržba kol
Kolo často čistěte.
Dosáhnete tak maximálního výkonu.
Během čištění nikdy nepoužívejte
kartáče, brusky nebo kyselé kapaliny,
které by mohly způsobit poškrábání kola.
Stačí vlhký měkký hadřík a čisticí
prostředky, které se běžně používají při
čištění vozidla, protože na povrch kola se
používá speciální transparentní barva.
Tlak v pneumatice
Zkontrolujte tlak všech pneumatik včetně
rezervního kola. Všechny pneumatiky by
měly mít specifikovaný tlak a hloubka dezénu
pneumatik by nikdy neměla být pod mezní
hodnotou (6 mm). Zkontrolujte také možné
poškození pneumatik. Upravte tlak
pneumatik vašeho vozidla podle tabulky
„Tlak v pneumatikách“.

ÚDRŽBA A SERVIS – kola a pneumatiky
UPOZORNĚNÍ
Vaše kolo je speciálně leštěné a
pokryté průhlednou ochrannou
vrstvou, která chrání jeho jas. Nikdy je
neleštěte.
Leštění by poškodilo ochrannou vrstvu
na povrchu. U vozidel s disky z
hliníkové slitiny je třeba před
odstraněním matic kol sejmout kryty na
maticích pomocí speciálních kleští
dodaných v sadě nástrojů.

POZOR
Sněhové řetězy používejte pouze na
vnějších pneumatikách vašeho
vozidla.

UPOZORNĚNÍ

Pravidelně kontrolujte tlak
v pneumatikách, abyste zabránili
nepravidelnému opotřebení pneumatik.

Nízký tlak způsobuje opotřebení ramenních
částí pneumatiky. Vysoký tlak způsobuje
opotřebení zadních částí pneumatiky.

Dodržujte prosím předepsaný tlak
v pneumatikách vašeho vozidla.
Velmi nízký tlak v pneumatikách
může při vysokých rychlostech a
zatížení způsobit vyfukování
pneumatiky. Můžete tím způsobit
nehodu, a tím i zranění druhých lidí.
Odstraňte kryty matic kol se speciálními
kleštěmi, které jsou součástí sady
nástrojů pro kola z hliníkových slitin.
Nepokoušejte se odstranit ostrými
předměty, jako jsou šroubováky atd.
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ÚDRŽBA A SERVIS – kola a pneumatiky
Výměna polohy kola
1. náprava

2. náprava

Povrch kol vašeho vozidla je
speciálně leštěný a potažený ochrannou
transparentní barvou.
Používejte kola pouze na jejich původních
pozicích.
Nebo dodržujte následující tabulku náhrad.
V opačném případě vzniknou
problémy se vzhledem
POZOR
Jak je vidět v tabulce, přemístění
pneumatik po každých 40 000 km
zvýší životnost vašich pneumatik.
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ÚDRŽBA A SERVIS – kola a pneumatiky
TLAK V PNEUMATIKÁCH [Bar]
Rozměr
pneumatik

315/80 R22,5
315/80 R22,5
315/80 R22,5
315/70R22.5

Ráfek

Index
zatížení

9.00X22.5

156/ 150

9.00X22.5

154/ 150

9.00X22.5

154/ 150

9.00X22.5

154/ 150

295/60 R22,5 9.00X22.5

150/ 147

295/60 R22,5 9.00X22.5 ***149/146
295/80 R22,5 9.00X22.5
275/70 R22,5
12R 22,5

8.25X22.5

152/ 148
148/ 145

9.00X22.5

152/ 148

13R22.5

9.00X22.5

156/ 150

12.00 R24

8.50x24

160/ 156

Pneu
matika

6

jedna

-

6200 6400 6600 6800 7000 7200

pár
jedna

-

pár

6.25

6.5

6.75

7

7.25

7.5

7.75

8

8.25

8.5

8.6

8.75

9

7800

8000

-

-

-

10400 10800 11100 11400 11800 12000 12400 12700 13000 13400
6000 6200 6300 6500 6700 6900 7100 7300 7500
-

-

-

-

-

-

7400 7600

10300 10700 11000 11400 11700 12000 12300 12700 13000 13400

-

-

6700

-

6900 7100

11600 12000

-

12300 12600

6990

-

7330 7500

pár
9685 10005 10325 10640 10955 11270 11580 11890 12195 12450 12800
jedna
6000
6300

-

6500 6700
12000 12300

jedna

-

pár

-

jedna 5420

-

-

-

-

5600 5780

-

-

5900

6100

10000 10300 10600 10800
5955

6300

-

-

-

6130 6305 6480 6650 6825

6600

7160

pár

-

-

9000

-

10000

-

10500

-

11000

-

11600

-

jedna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6000

-

-

6300 6500

pár

-

-

-

-

-

11400

-

11600 12000

7100

10000 10300 10600 10900 11000

jedna

-

-

-

-

6000 6200 6400

-

-

pár

-

-

10000

-

10700 11000 11400 11700 12000 12300 12600

-

-

-

jedna

-

-

-

-

5000 5300

pár

-

-

-

-

-

jedna

-

-

5560

-

5950

9880
6540
10960
7190
12790

6730
11270
7410
13180

10560
6910
11580
7630
13500

pár
jedna
6360
pár
10650
jedna 6750 6970
pár
12000 12390

***

To platí pro pneumatiky s maximálním rychlostním limitem 120 km / h.
- Při výměně pneumatiky se obraťte na svého prodejce a vyberte správnou velikost.
- Tlak vzduchu v pneumatikách vždy zkontrolujte, je-li kolo studené.
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-

6700

6900

-

-

-

5600

-

5900

-

-

6300

9700

-

-

10500

-

10900

-

-

11600

-

6330

-

6720

-

7100

-

-

-

7100
11890
7850
13960

11240
7280
12200
8070
14340

7460
12500
8280
14720

-

-

-

-

11920
12600
7640 7820 8000
12800 13100 13400
8490 8710 8920 9000
15100 15480 15850 16000

ÚDRŽBA A SERVIS – kola a pneumatiky
DIAGNOSTICKÉ
SCHÉMA
PORUCHA

DIAGNOSTICKÉ
SCHÉMA

MOŽNÁ PŘÍČINA PORUCHY

Pokud vozidlo při brzdění
sklouzne na stranu:

• Seřízení brzdy je vadné

Pokud vozidlo při uvolnění
řízení táhne doleva nebo
doprava

• Nesprávné nastavení táhla (úhly
špičky)

• Pneumatiky mají různé hodnoty
tlaku.

PORUCHA

Vozidlo se používá s nadměrným zatížením.

Pokud jsou pneumatiky
opotřebované na obou
stranách

Pokud je obtížné řídit vozidlo

• Pneumatika je podhuštěná.
• Vozidlo je nadměrně naložené.

• Kulové čepy jsou uvolněné
• Pouzdra jsou opotřebovaná

Jízda je příliš rychlá.

• Hodnota tlaku opotřebované
pneumatiky není správná.

Pokud je jedna
pneumatika
opotřebovaná více než
ta druhá

• Je nutné zkontrolovat systém
řízení.
Pokud je při řízení nadměrná vůle
nebo uvolnění

Jízda v zatáčkách je příliš rychlá.

Nevyužívá se otáček kola.

• Nepravidelné opotřebení pneumatik
• Pneumatiky mají různé hodnoty
tlaku

MOŽNÁ PŘÍČINA PORUCHY

• Seřízení brzdy je vadné
• Úhly špičky jsou vadné
• Tlumiče jsou vadné
• Nevyužívá se otáček kola.

Pokud mají přední kola
nadměrné vibrace

• Tlak v pneumatikách je vysoký.
• Pneumatiky jsou zploštěny.

• Táhlo je uvolněné/opotřebované

• Vyvážení je vadné

• Převodovky nebo ložiska jsou

• Kulové čepy jsou opotřebované

opotřebované
Pokud je vnější strana
pneumatiky opotřebovaná

• Je nastavena přílišná rozbíhavost kol

Pokud je vnitřní strana
pneumatiky opotřebovaná

• Je nastavena přílišná sbíhavost kol

Pokud je pneumatika
opotřebovaná v oblasti ramene

• Tlak v pneumatikách je nízký.

Pokud je pneumatika
opotřebovaná na zadní části

• Tlak v pneumatikách je vysoký.

Pokud se vozidlo třese

• Tlak v pneumatikách je vysoký.
• Pneumatiky jsou zploštěny.
• Vyvážení je vadné.
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ÚDRŽBA A SERVIS – kola a pneumatiky
Výměna rezervního kola a pneumatiky

Zdvihání vozidla
Zvedák může být mechanický nebo
hydraulický. Před zvedáním vozidla
zaparkujte vozidlo na vodorovném
povrchu a zabrzděte parkovací brzdu.
Pokud je vozidlo na svahu a má být
zvednuto bez použití parkovací brzdy,
zajistěte všechna ostatní kola. Zvedák
umístěte pod listovou pružinou, jak je
znázorněno na obrázku. Musí stát
pevně umístěn na zemi.
POZOR
Pokud se potřebujete dostat pod vozidlo
zvednuté zvedákem, zajistěte další
U vozidel se sníženou výškou jízdy:
podporu pod stojany rámu. Při výměně
prázdné pneumatiky nemusí být pod
přední nápravou dostatek místa.
V takovém případě umístěte zvedák pod
listové pružiny na nejbližší bod k
nápravě.
Při zvedání vozidla pomocí zvedáku
dávejte pozor, abyste nepoškodili táhla
řízení. V případě potřeby použijte
dřevěné kvádry. Při spouštění vozidla
zkontrolujte, zda pod vozidlem není
překážka. Nezvedejte vozidlo z ramen
podvozku.
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U vozidel s jedinou palivovou nádrží je
rezervní kolo umístěno na levé straně
podvozku. Chcete-li vyjmout rezervní kolo,
povolte čtyři šrouby, které jej spojují s
držákem pomocí klíče 24 z nástrojové
sady. Rezervní kolo je zavěšeno kabelem.
Chcete-li kabel uvolnit, nasaďte rozpěru
kola na otočné rameno. Otáčejte rozpěru
proti směru hodinových ručiček.
Instalace:
Před instalací náhradní pneumatiky
zkontrolujte připojovací kabel. Pokud je
kabel poškozen, vyměňte jej.
Konec kabelu znovu připojte k pneumatice.
Zvedněte pneumatiku šestihranným klíčem a
dotáhněte všechny matice.

ÚDRŽBA A SERVIS – kola a pneumatiky
POZOR
Opatrně spusťte rezervní pneumatiku.
Učiňte nezbytná bezpečnostní
opatření, aby vám pneumatika
nespadla na nohu.

Mechanismus otevírání bočního krytu

Po uvolnění zámků se panel bočního
krytu posune směrem ven z vozidla
ve směru 2.

Panel bočního krytu se uvolní ze svých
zámků pohybem zámků na přední i
zadní straně ve směru 1.
Rezervní kolo je na podvozku u vozidel s
volitelnou sekundární palivovou nádrží.

2

Aby bylo možné vyjmout rezervní kolo, je
třeba sejmout postranní kryt.
2

Před připojením přívěsu k vašemu vozu
sejměte horní konzolu rezervní
pneumatiky.
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Po uvolnění z háčků na přední a zadní
straně a po uvolnění z pantových spojů
se panel bočního krytu posune směrem
nahoru ve směru 3.

ÚDRŽBA A SERVIS - kabina
Sklápění kabiny:
Pokud neprovedete nezbytná
preventivní opatření a nebudete
věnovat zvýšenou pozornost postupům
sklápění kabiny, může dojít ke smrtelné
nehodě.
Před sklápěním kabiny:
• Zajistěte, aby před vozidlem nikdo
nestál.
• Před vozidlem zajistěte dostatečný
prostor.
• Zajistěte, aby se ve vozidle
nenacházely žádné volně se pohybující
předměty. Tvrdé předměty padající
během naklápění kabiny mohou
poškodit čelní sklo.

POZOR
Nepracujte pod kabinou dříve, než ji
zcela nakloníte. Mohlo by dojít ke
smrtelné nehodě.
POZOR
Kabinu nenaklánějte do kopce.
Protože sklon svahu působí na pohyb
kabiny ve směru zavírání, může to
způsobit riziko pro osobu pod kabinou.
Kabinu vždy nakloňte na rovnou plochu.
Pokud podmínky vyžadují, aby byla
kabina nakloněna na svahu, umístěte
mezi kabinu a podvozek
bezpečnostní prvek.
UPOZORNĚNÍ

• Před naklopením kabiny odpojte
spojovací hadice z ramen a
nenaklánějte kabinu, zatímco jsou
spojovací hadice zavěšeny.

Dveře jsou těžké komponenty; pokud
jsou dveře otevřené během naklopení
kabiny, může náhodné otevření dveří
způsobit vážné zranění. Pokud
potřeba dveře otevřít, je třeba zajistit
oporu ze spodní strany a je nutné je
otvírat pomalu.
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Sklopný válec kabiny se nachází pod
krytem za schodem na pravé straně
vozidla.
Použijte vzpěru dodanou v sadě
nástrojů vašeho vozidla a sklopte
kabinu a poté ji uveďte do polohy
pro jízdu.
POZOR
Před nakláněním kabiny vždy otevřete
kapotu.
Neotevírejte dveře, pokud je kabina
nakloněná.

ÚDRŽBA A SERVIS - kabina
Návrat kabiny do polohy pro jízdě:

b) Lift the latch on the cab tilt cylinder up.

b) Zvedněte západku na zdvíhacím válci kabiny.
Chcete-li použít zvedák, odstraňte
určený kryt.

b) Sklopte západku na sklopném válci
kabiny dolů

U vozidel s ručně ovládaným
sklápěním kabiny:
Sklopení kabiny:
a) Otevřete kapotu vozidla.

c) Otáčejte šestihranným šroubem na
naklápěcím válci kabiny ve směru šipky,
dokud nebude kabina zcela nakloněna
pomocí klíče na matice kol dodaného
v sadě nástrojů vašeho vozidla.
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c) Otočte šestihranný šroub na
naklápěcím válci kabiny pomocí klíče
na matice kol dodaného
v sadě nástrojů vašeho vozidla.

ÚDRŽBA A SERVIS - kabina
Návrat kabiny do polohy pro jízdě:

c) Pokud se při nastupování do vozidla

1) Zvedněte západku na zdvíhacím válci
1) Sklopte západku na sklopném válci kabiny

kabiny.

dolů.

rozsvítí výstražné světlo
, není
kabina správně zajištěna. Prosím
zkontrolujte.
POZOR
Během sklápění a opětovného
uvedení kabiny zpět do jízdní polohy
úplně otevřete a zavřete západku na
zdvíhacím válci kabiny. Kabinu
nenaklánějte a nepřivádějte ji zpět do
jízdní polohy, pokud je západka v
polootevřené nebo polouzavřené
poloze.
V opačném případě může dojít k
poruchám naklápěcího válce kabiny.
Na vozidlech s elektrickým sklápěním
válcem s kabinou (volitelné)
Otevřete kapotu vozidla.

2) Podržte tlačítko stisknuté.
Pokud se po nastoupení do vozidla na
displeji rozsvítí výstraha
, znamená
to, že kabina není správně zajištěna.
Prosím zkontrolujte.

2) Stiskněte a podržte tlačítko sklopení
kabiny pod kapotou. Kabel tlačítka je
flexibilní. Kabinu sklápějte z pozice u
boku vozidla. Nestůjte nikdy ve směru
sklápění kabiny.
Pro ovládání elektrického zvedacího
systému kabiny musí být spínač zapalování
v poloze 1, musí být zabrzděna parkovací
brzda a rychlostní stupeň musí být zařazen
do neutrální polohy.
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ÚDRŽBA A SERVIS - kabina
DIAGNOSTIKA

Deflektor vzduchu

• U ručně ovládaných zdvíhacích válců:
Kabinu nelze naklopit
Zkontrolujte polohu západky na válci. Musí být
ve směru náklonu.
• Sklopný válec slouží také jako nádrž na
hydraulický olej.

Deflektor vzduchu ve vašem vozidle může být
upraven pro úsporu paliva podle různých
rozměrů přívěsu.

Po očištění okolí horního krytu otevřete kryt.
Prstem zkontrolujte olej.
• Zkontrolujte únik oleje přes naklápěcí
válec, hadice, hydraulickou trubku.
• Pokud závada přetrvává, navštivte
autorizovaný servis Ford Trucks.
U naklápěcích válců kabiny s
pohonem: Kabinu nelze
naklopit
• Zkontrolujte polohu západky na
naklápěcím válci. Musí být ve směru
náklonu.
• Zkontrolujte pojistku naklápěcího válce.
• Zkontrolujte únik oleje přes naklápěcí
válec, hadice, hydraulickou trubku.
• Pokud závada přetrvává, navštivte
autorizovaný servis Ford Trucks .
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Chcete-li jej upravit,
Po vyjmutí seřizovacího šroubu (1) jej lze
zatlačit a vrátit zpět přidržováním v
požadované výšce od kliky (2) k otvoru
pomocí otvorů na konzole (znázorněno
šipkou).
Instalace je dokončena, jakmile zasunete
nastavovací šroub do požadovaného otvoru
na konzole.

ÚDRŽBA A SERVIS - kabina
Boční kryt

Boční kryt se otevírá tak, že jej
uchopíte shora a zespodu, jak je
znázorněno na obrázku, a poté jej
odtáhnete směrem ven (2) a poté
dopředu (2).

Uzavření dokončíte pouhým
zatažením dozadu.
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ÚDRŽBA A SERVIS - Motor
Denní prohlídky
• Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
Pokud je hladina minimální nebo
nižší, přidejte 50% destilované vody a
50% nemrznoucí směsi (WSS
M97B44 D).
• Zkontrolujte hladinu brzdové
hydraulické kapaliny, pokud je
hladina minimální nebo menší,
doplňte brzdovou hydraulickou
kapalinu.

Záběh

Ovládání motoru zajišťuje
nejmodernější elektronická řídicí
jednotka.
POZOR
Před svařováním na vozidle vyjměte
zástrčky elektronické řídicí jednotky.
Jinak hrozí trvalé poškození elektronické
řídicí jednotky. Svařovací operace se
provádějí, pokud je hlavní vypínač
vypnutý.

V době záběhu motoru není třeba
provádět speciální aplikaci. Jezděte se
správným rychlostním stupněm tak,
aby otáčkoměr zůstal v zelené zóně
jako vždy.
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• Zkontrolujte hladinu kapaliny do
ostřikovače čelního skla, v případě
poklesu hladiny doplňte čistou vodu.
• Zkontrolujte, zda nedochází k úniku
oleje nebo obecně kapaliny.
• Zkontrolujte funkčnost provozních a
parkovacích brzd.
• Vypusťte vodu a olej shromážděný ve
vzduchových nádržích tahem za
vypouštěcí prstenec.

ÚDRŽBA A SERVIS - motor
Týdenní prohlídky
• Zkontrolujte hladinu motoro-vého
oleje.
• Zkontrolujte tlak v pneumati-kách
(za studena), hloubku vzorku a stav
poškození na pneumatikách.
• Zkontrolujte hladinu hydraulické
kapaliny spojky, doplňte
hydraulickou kapalinu, pokud
hladina klesla.
• Zkontrolujte opotřebením brzdového
obložení.
• Promažte připojovací plošinu
návěsu.
Měsíční prohlídky
• Zkontrolujte hladinu kapaliny posilovače
řízení.

Kontrola hladiny motorového oleje

•

Hladinu motorového oleje zkontrolujte
každý týden. Měrka motorového oleje
je umístěna na pravé straně vozidla.
• Zaparkujte vozidlo na rovném
povrchu. Vypněte zapalování,
zatáhněte parkovací brzdu a
proveďte potřebné bezpečnostní
opatření.
• Počkejte 10 minut, aby olej stekl do
olejové vany.
• Sklopte kabinu.
• Vyjměte měrku.
• Otřete čistým hadříkem, který
nepouští vlákna, znovu nainstalujte
měrku a zajistěte ji.
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Hladina oleje musí být mezi řádky
MIN a MAX. Rozdíl mezi „MIN“ a
„MAX“ na měrce je 15 litrů.
POZOR
Používejte pouze olej se specifikacemi schválenými společností Ford
Otosan.
Použití nevhodného oleje pro váš
motor může způsobit vážnou
poruchu, jejíž odstranění je nákladné.

ÚDRŽBA A SERVIS - motor
Přidání tekutiny
Pokud se hladina motorového oleje sníží
na kritickou úroveň, na přístroji se zobrazí
červená „Výstraha nízké hladiny
motorového oleje“.
Nadměrné množství motorového oleje může
způsobit poruchy, jako je poškození těsnění,
nadměrné zahřívání, blokování katalyzátoru,
úniky oleje z různých míst na motoru.

Pokud je hladina menší než MIN, doplňte olej,
víčko plnicího otvoru motorového oleje je na
krytu hlavy válců.
Před otevřením víčka otřete okolí. Pokud
používáte vybavení, jako je odměrka, nálevka
atd., pečlivě dbejte na čistotu.

V tomto případě se motorový olej doplní na
požadovanou hladinu přidáním motorového
oleje nejvýše do 500 km. Doporučujeme
nechat doplnit motorový olej v autorizovaném
servisu Ford Trucks.
POZOR

Hodnota spotřeby paliva:
Množství oleje v motoru v intervalu mezi
údržbami závisí přímo na provozních
podmínkách vozidla (naložené, vyložené,
krátké vzdálenosti, kvalita paliva, kvalita
motorového oleje). Za normálních
provozních podmínek je přípustná
spotřeba motorového oleje do 0,8 l/1 000
km mezi dvěma údržbovými úkony. Tyto
hodnoty spotřeby se mohou lišit v
náročných provozních podmínkách.

Pokud je spínač zapalování v poloze 2,
nevyměňujte filtry a nemanipulujte s připojením.
Důležité body:
1- Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka,
v motoru chybí asi 15 litrů oleje. Doplňte olej tak,
aby hladina na měrce dosáhla úrovně mezi
značkami MIN a MAX. Olej přidávejte postupně
a mějte doplňování pod kontrolou. Po každém
přidání oleje nechte motor několik minut běžet.
Zastavte motor, počkejte 10 minut a zkontrolujte
hladinu motorového oleje pomocí měrky oleje.
2- Nepřidávejte více oleje, než je nutné.
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3 - Motorové oleje mohou ztratit své
specifikace, pokud jsou smíchány motorové
oleje s různými specifikacemi a různými
značkami.
Aby se předešlo nákladným škodám na
motoru v záručním krytí, doporučujeme vám
doplnit olej v motoru olejem stejných značek a
specifikací, pokud je mezi dvěma údržbovými
úkony nutné doplnit olej.

POZOR
Když se hladina motorového oleje
sníží na minimální hladinu, na displeji
se rozsvítí „kontrolka hladiny
motorového oleje“
.
V tomto případě:
1 - Je možné jet až k první zastávce.
Silniční asistence není nutná.
2 - Vozidlo musí být zaparkováno na
vodorovném povrchu v oblasti
zastavení, musí být zatažená
parkovací brzda a je nutné provést
požadovaná bezpečnostní opatření.
3 – Je-li vozidlo v klidu po dobu 75
minut při vypnutém zapalování, olej
zcela přeteče do olejové vany.
4 - Kabina se naklopí bez zapnutí
zapalování/motoru a měrkou
motorového oleje je potřeba ověřit
hladinu oleje.
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Po měření:
Pokud hladina motorového oleje není
pod MIN, ještě nějakou dobu pokračujte
v jízdě, aby mohla řídicí jednotka motoru
provádět nová měření a provést
vyhodnocení. Za účelem vyhodnocení
nových měření musí jet vozidlo rychlostí
nad 20 km/h, obvykle mezi 550–1800
ot./min po dobu 30 až 60 minut. Pokud
po této době výstražná kontrolka hladiny
oleje stále svítí, stačí co nejdříve zajet
s vozidlem do autorizovaného servisu.
Není nutná silniční asistence.
Pokud je hladina motorového oleje
pod úrovní MIN, musíte doplnit
motorový olej s doporučenými
specifikacemi v požadovaném množství.
Ještě nějakou dobu pokračujte v jízdě,
aby mohla řídicí jednotka motoru
provádět nová měření a provést
vyhodnocení. Za účelem vyhodnocení
nových měření musí jet vozidlo rychlostí
nad 20 km/h, obvykle mezi 550–1800
ot./min po dobu 30 až 60 minut.
Výstražná kontrolka hladiny oleje po této
době zhasne. Silniční asistence není
nutná ani pro tuto aplikaci.

POZOR
Nadměrné množství oleje motoru
škodí. Může způsobit přehřátí motoru,
poškození těsnění a únik oleje
z několi-ka míst motoru. Může také
způsobit zablokování pórů
katalyzátoru výfukových plynů.
Doporučujeme, abyste nechali
provádět údržbu vašeho vozidla v servisu Ford.
Tlak motorového oleje a hladina oleje
jsou kontrolovány senzory a řidič je v
případě potřeby o abnormálním stavu
informován výstražnou kontrolkou.
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Nízký tlak motorového oleje
Zastavte motor. Kontaktujte
autorizovaný servis Ford Trucks.
Nízká hladina motorového oleje
Nakloňte kabinu a zkontrolujte hladinu
motorového oleje pomocí měrky oleje.
Nastal čas pro výměnu oleje
Jeďte s vozidlem co nejdříve do
autorizovaného servisu Ford Trucks na
výměnu oleje.
Upozornění na teplotu chladicí
kapaliny motoru
Upozornění informuje řidiče o přehřátí
motoru. Okamžitě zastavte vozidlo a
nechte motor běžet několik minut na
volnoběh.
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku
chladicí kapaliny. Pokud teplota
chladicí kapaliny neklesne, zastavte
motor. Zkontrolujte hnací řemen
vodního čerpadla, ventilátor a kryt a
hladinu chladicí kapaliny. Kontaktujte
autorizovaný servis.
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Porucha systému motoru a hnacího
ústrojí
Upozornění znamená poruchu motoru a/nebo
komponentech hnacího traktu. Vozidlo může
pokračovat v normálním provozu nebo motor
může snížit výkon na základě závažnosti
poruchy. Navštivte nejbližší autorizovaný
servis Ford Trucks.

Před přechodem do další fáze zhasne
kontrolka na dobu 5 sekund.
Pokud je zjištěna závada, kontrolka bude
zobrazovat jedno ze 4 následu-jících
chování až do nastartování motoru:

Poté se znovu rozsvítí na 5 sekund. Toto je
fáze přípravy.
Pokud jsou všechna data připravena ke
kontrole, kontrolka zůstane svítit po dobu 5
sekund, pokud ne, bude blikat 5krát za 5
sekund.

• Pokud nedojde k žádné chybě, kontrolka se
nerozsvítí.

• Kontrolka se trvale rozsvítí. V tomto
případě se doporučuje jet do autorizovaného servisu.

• Rozsvítí se na dobu 3 sekund a zhasne na
MIL (kontrolka poruchy)
Před nastartováním motoru: Kontrolka
poruchy motoru vašeho vozidla se
samočinně kontroluje rozsvícením po dobu 5
sekund, když je spínač zapalo-vání zapnutý
(před spuštěním motoru).
Toto je fáze ověření funkcí motoru.
Kontrolka poté zhasne na dobu 10 sekund.

• Kontrolka se rozsvítí na 15 sekund a zcela
zhasne. V tomto případě vám
doporučujeme jet do autorizovaného
servisu.

dobu 5 sekund.
• V tomto případě vám doporučujeme jet
do autorizovaného servisu.
• Kontrolka se rozsvítí dvakrát za 3 sekundy
a zhasne na dobu 5 sekund.
V tomto případě vám doporučujeme jet
do autorizovaného servisu.
• Pokud nedochází k žádným chybám,
rozsvítí se na 1 sekundu a zhasne na 5
sekund.
Po nastartování motoru:
Pokud dojde k chybě, kontrolka se rozsvítí
dvěma způsoby podle typu chyby,
• Kontrolka svítí trvale. V tomto případě vám
doporučujeme jet do autorizovaného
servisu.

(To nemá vliv na funkci a nejedná se o
příznak poruchy).
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Čištění motoru:
Během mytí vnějšího povrchu motoru
tlakovou vodou neaplikujte tlakovou vodu
na senzory a elektronickou řídicí jednotku.
Vniknutí vody do elektronických jednotek
způsobí zkrat na elektrických kolících, což
způsobí poruchy na motoru.

ÚDRŽBA A SERVIS - motor
Palivový filtr na podvozku (palivový
předfiltr)

Palivo neproudí do motoru a systém
nasává vzduch, pokud dojde palivo nebo
pokud je palivo nízké kvality ve filtru
zamrzlé. Po provedení nezbytných
nápravných opatření odvzdušněte
systém ruční pumpou.
Stiskněte, dokud se nezastaví ruční
pumpa; po zastavení ruční pumpy
nastartujte motor.

Předfiltr filtru paliva provádí počáteční
filtraci paliva odebíraného z palivové
nádrže. Také odděluje vodu uvnitř
paliva a zajišťuje, že se do motoru
dostane palivo zbavené od vody.
Filtrovaná voda se shromažďuje v
nádobě pod sestavou filtru.

Pokud se rozsvítí kontrolka „voda
v palivu“ při zapnutém zapalování,
uvolněte nebo sejměte integrovaný
snímač vody pod sestavou filtru a
zavřete jej, když se objeví čisté palivo.
Při zavírání kohoutku pevně dotáhněte
čidlo vody. Jinak může do motoru
vniknout vzduch, což může způsobit
únik paliva.

UPOZORNĚNÍ
Péče, která je věnována čištění palivových
filtrů, přispěje k životnosti hlavního
palivového filtru na motoru a palivového
systému motoru.
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UPOZORNĚNÍ
Nepokračujte v pokusech o nastartování, pokud vozidlo poněkolikáté
nenastartuje. Uvnitř palivového potrubí
může být stále vzduch. Palivo
načerpejte ručním čerpadlem a pak
znovu nastartujte.

ÚDRŽBA A SERVIS - motor
POZOR
Palivo pro vozidla provozovaná
v chladném podnebí musí být odolné
vůči chladu. Jinak voda uvnitř paliva
zamrzne, zabrání průtoku paliva do
motoru a motor se nespustí.
Chladicí kapalina motoru

POZOR
Bránit zamrznutí motoru v zimě není
jedinou funkcí nemrznoucí směsi.
Také promazává vodní čerpadlo a
prodlužuje jeho životnost. Při nákupu
nemrznoucí směsi se ujistěte, že
nemrznoucí kapalina odpovídá
specifikacím společnosti Ford.
Vápno a další chemikálie v nedestilované
vodě způsobují korozi v litém bloku
motoru.

POZOR

Chladicí kapalina motoru obsahuje
50% nemrznoucí směsi a 50%
destilované vody. Chladicí kapalina
cirkuluje uvnitř bloku motoru a
ochlazuje komponenty motoru.
Tato tekutina také ochlazuje olej
intardéru ve vozidlech s intardérem.

Teplota zamrznutí 50% destilované
vody a 50% nemrznoucí směsi je -37 °
C. V chladnějších klimatických
podmínkách je možné dosáhnout
ochrany až do -50 ° C úpravou poměru
směsi na 40% destilované vody a 60%
nemrznoucí směsi. Maximální poměr
nemrznoucí směsi je 60%, nikdy tento
poměr nepřekračujte.
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POZOR
Víko zásobníku chladicí kapaliny
musí být vždy pevně uzavřeno.
Nádržka chladicí kapaliny motoru
je pod kapotou. Hladina chladicí
kapa-liny musí být při studeném

motoru mezi značkami MIN a
MAX a je třeba ji denně
kontrolovat.
Pokud je hladina chladicí
kapaliny nižší než značka MIN,
na displeji se rozsvítí výstražné
světlo. V tomto případě:
• Zastavte motor s ohledem na
bezpečnost silničního provozu.
• Zkontrolujte hladinu chladicí
kapa-liny v nádržce chladicí
kapaliny pod kapotou.
• Pokud je hladina nižší než
značka MIN, přidejte 50%
destilované vody a 50%
nemrznoucí směsi, dokud hladina nedosáhne hodnot MIN a
MAX.
V případě poruchy v
nízkoteplotním okruhu, poruchy
v elektrickém čerpadle nebo
úniku vody začne vozidlo
snižovat točivý moment.
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Další informace o údržbě a kontaktní
informace na autorizovaného dovozce
Ford Trucks najdete v Záruční příručce.
Na displeji vašeho vozidla se
zobrazuje vzdálenost a provozní
hodiny motoru.
Doporučujeme vám, abyste nechali
provádět pravidelnou údržbu a
opravy v autorizovaných servisech.
POZOR
Riziko vážného zranění
Chladicí kapalina je pod tlakem a VELMI
HORKÁ. Neotevírejte kryt okamžitě. Počkejte
alespoň půl hodiny a otevřete kryt pomocí
hrubého hadříku nebo ochranných rukavic,
pokud je máte k dispozici. Nejprve pomalu
otevřete víko a vypusťte tlak v zásobníku;
potom úplně otevřete kryt.
• Zkontrolujte, zda chladicí kapalina nevytéká
pod vozidlo.
• Nakloňte kabinu a zkontrolujte pásy, zda
nejsou poškozené nebo příliš uvolněné.
Pokud kabel ventilátoru praskne, ventilátor se
otáčí maximálním počtem otáček; vzhledem
k tomu, že se tím sníží úspora paliva,
doporučuje se, abyste po rozsvícení kontrolky
jeli do servisu.

POZOR
Nedoplňujte vodu, pokud je chladicí
systém horkého motoru prázdný nebo
chybí chladicí kapalina. Přidejte horkou
vodu, je-li k dispozici, nebo počkejte, až
se motor ochladí.
Interval výměny vzduchových filtrů
závisí na provozních podmínkách
vozidla.
1- Vzduchový filtr je nutné nechat vyměnit
v autorizovaném servisu, pokud se
rozsvítí kontrolka x osvětleno.
2 - I když výstražné světlo nesvítí, filtry se
musí vyměnit každých 60 000 km u
stavebních vozidel a každých 150 000 km
nebo 1 rok u tahačů a silničních vozidel.
Bezpečnostní prvek filtru se musí vyměnit
po 3 výměnách hlavního prvku. Struktura
papíru se během jednoho roku naruší a
nebude vykonávat funkci filtrování. Pokud
je ucpaný prvek vzduchového filtru, na
digitálním displeji se rozsvítí upozornění o
ucpání vzduchového filtru. Po rozsvícení
této výstrahy kontaktujte autorizovaný
servis Ford Trucks a požádejte o výměnu
prvků vzduchového filtru.
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UPOZORNĚNÍ
Za účelem výměny vzduchových filtrů
vždy zcela naklopte kabinu. Naklopení
kabiny do poloviny může způsobit
zranění osob.
Zajistěte, aby byl kryt vzduchového filtru
nainstalován tak, aby otvor pro odvod
prachu směřoval dolů.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte vozidlo s odstraněnými
vzduchovými filtry. Protože vzduch
nasávaný do turbodmychadla a
motoru, není filtrován, může to způsobit
vážnou poruchu fungování součástí,
jako je turbodmychadlo a motor.

ÚDRŽBA A SERVIS - motor
Čištění ventilů pro separaci vody u
systému sání vzduchu
V systému sání vzduchu vašeho vozidla
jsou k dispozici 3 ventily pro oddělení
vody a prachu. Pro zajištění správné
funkce těchto ventilů je nutné provádět
každý měsíc jejich údržbu. Tyto
údržbářské činnosti se provádějí takto

Zvnějšku zatlačte na ventil
vzduchového filtru (1) a ventil
přívodu do potrubí (3), abyste
odstranili prach a bláto z ventilů.
Normální poloha ventilů je uzavřená
poloha. Nenechávejte ventily
nepřetržitě v otevřené poloze.

Výstupní ventil vzduchu (1) má tvar zátky.
Bez sejmutí ventilu oškrábejte prach a
bláto z okrajů zátky.
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ÚDRŽBA A SERVIS - motor
Kontrola a čištění síťky proti hmyzu

Síťka proti hmyzu, umístěná před
chladičem, je součást, která se podobá
zácloně a lze ji vyčistit.
Jejím účelem je zabránit přímému
vniknutí předmětů, jako jsou mouchy,
prach, brouci atd., do radiátoru.
Zkontrolujte síťku proti hmyzu podle
provozních podmínek a vyčistěte ji
pokud je špinavá. Čištění se provádí
sejmutím síťky z chladiče a aplikováním
tlakové vody nebo vzduchu na stěnu.
Sejmutí síťky proti hmyzu:
Zatáhněte pružinové spoje spodní lišty
síťky proti hmyzu dolů a vyjměte ji z
držáků, ke kterým je připojena.
Poté, vyšroubujte motýlkové šrouby
použité v horním a bočním spoji. Tím se
odstraní všechna připojení síťky.
Vytáhněte síťku z dutiny chla-diče a
vyjměte ji z vozidla.

POZOR
Znečištěná síťka proti hmyzu zabraňuje
proudění vzduchu do mezichladiče, tedy do
chladiče, a snižuje chladicí kapacitu motoru.
Proto je výše popsaný postup čištění velmi
důležitý.
Tlačítka pro zastavení motoru
Podmínky pro spuštění motoru
• Zapalování musí být v poloze „2“.
• Kabina musí být překlopená
• Dveře musí být zavřené
• Parkovací brzda musí být zatažená
• Rychlost vozidla musí být „0“.

UPOZORNĚNÍ
Poznámka: V případě, že některá z
těchto podmínek není splněna, nedojte
ke spuštění motoru tlačítkem Start.
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1- start
2-stop
Pomocí dvou tlačítek můžete
provádět následující akce:
• Startování motoru
• Zvýšení otáček motoru
• Snížení otáček motoru
• Vypnutí motoru
Princip fungování systému je uveden
níže:
Funkce se skládá ze 4 základních
podmínek;
1- Pokud je zapalování v poloze 2,
stisknutím tlačítka Start se motor zapne.
2- Při zapnutém motoru se prvním dlouhým
stisknutím tlačítka Start zvýší točivý
moment motoru.
Po uvolnění tlačítka se točivý moment
motoru ustálí na dané úrovni.
3 - Po zvýšení točivého momentu motoru
se prvním dlouhým stisknutím točivý
moment motoru zvýší o stejnou hodnotu a
po uvolnění tlačítka se točivý moment
stabilizuje na dané úrovni.
4- Tlačítko Stop se používá pouze k
zastavení motoru, který je v činnosti.
V každém případě se po stisknutí tlačítka
Stop motor zastaví.
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UPOZORNĚNÍ
Kapalina spojky poškozuje
lakované povrchy. Proveďte
nezbytná bezpečnostní opatření,
abyste zabránili rozlití na
lakované povrchy při přidávání
tekutiny.

Zásobník kapaliny spojky je umístěn pod
přední kapotou. Hladina kapaliny musí
být až po značku hladiny na nádrži.
Vzduchový filtr se skládá ze 2
komponent:
1 - vnější filtr
2 - vnitřní bezpečnostní prvek

Pokud je hladina nízká, doplňte kapalinu
se správnou specifikací a pevně
uzavřete kryt.

UPOZORNĚNÍ
Poznámka: Nikdy nevystavujte
vzduchové filtry stlačenému vzduchu.
Stlačený vzduch narušuje papírovou
strukturu prvků vzduchového filtru a
může je dokonce roztrhat.
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UPOZORNĚNÍ
Kryt nádrže na kapalinu spojky
musí být vždy pevně uzavřen.
Vniknutí cizího materiálu, jako je
voda nebo nečistoty, způsobí
poškození palivo-vého systému.
Vnikání vzduchu do systému
může také způsobit poruchy.

ÚDRŽBA A SERVIS - řízení
Kapalina posilovače řízení
Nádržka řízení je umístěna pod
kabinou na pravé straně vozidla.

1- Kryt
2- Měrka oleje

Kontrola hladiny kapaliny:
1- Sklopte kabinu
2- Otřete měrku čistým hadříkem a
otevřete její svorku.

3- Vyjměte měrku, otřete ji čistým
hadříkem, bezpečně namontujte měrku a
znovu ji vyjměte.

4- Hladina oleje musí být mezi čarami
na obrázku.
Pokud je hladina kapaliny nízká,
přidejte tekutinu.
Systém řízení je velmi citlivý na cizí
materiály, jako je prach, nečistoty atd.
Při kontrole hladiny kapaliny a/nebo
přidávání kapaliny během čištění
věnujte maximální pozor-nost čistotě.
Zabraňte vniknutí nečistot do systému.
Přidání tekutiny
1- Kryt a okolí nádrže otřete
hadříkem
2- Otevřete kryt nádrže a přidejte
požadované množství tekutiny.
3- Uzavřete kryt nádrže.
UPOZORNĚNÍ
Horní část oblasti řídícího ústrojí Spojovací
část kloubu hřídele volantu je třeba očistit
vodou bez použití tlaku nebo štětcem.
V případě čištění tlakovou vodou je
uvedenou oblast třeba chránit.
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ÚDRŽBA A SERVIS – tažení vozidla
Tažení vozidla vyžaduje odborné znalosti, které
nejsou vysvětleny v této příručce. Zajistěte, aby
tažení vozidla prováděl odborný personál.

Stiskněte kryt tažného čepu ze strany
zobrazené šipkou. Kryt se musí otáčet a
otevírat. Umístěte jej na určené místo na
vozidle a zatlačením nainstalujte.

Sejměte tažný čep a připojte tažnou tyč.
Před tažením se ujistěte , že převodovka je
v neutrálu. Pokud nelze přeřadit na neutrál,
měli byste odstranit hnací hřídele připojené
k nápravě.
Pokud má být vozidlo přepravováno na
přívěsu s hlubokou plošinou, může být
překročena stanovená výška 4 m. Zvažte
maximální výšku průjezdu v podjezdech.
Můžete způsobit nehodu.

Místo instalace tažného čepu na vašem
vozidle je pod panelem přední mřížky.
Tažný čep je určen k instalaci na pravou
stranu pouze jako standard. Systém tažných
čepů, který může být nainstalován na obou
stranách, může být zakoupen jako volitelný,
je-li to požadováno v době objednání vozidla.

Nainstalujte tažný čep otáčením ve směru
hodinových ručiček, jak je znázorněno na
obrázku.
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ÚDRŽBA A SERVIS – tažení vozidla
UPOZORNĚNÍ
Netahejte vozidlo příčně.
Riziko nehody
Pokud je vozidlo taženo s vypnutým
motorem, nefunguje pomoc při řízení a
přívod vzduchu.
Protože je nutné vynaložit větší úsilí při
řízení, může se stát, že vyjedete z
vozovky nebo tažné vozidlo bude
v zatáčkách nadskakovat. Můžete
nainstalovat čerpadlo nouzového
řízení.
Pokud se s řidičem tažného vozidla
předem dohodnete na konkrétních
znameních, zabráníte takovým
problémům.
POZOR

- Dodržujte zákonné požadavky.
Maximální rychlost tažení je 25 km/h,
maximální vzdálenost tažení je 100 km.
- Pokud nejsou splněny výše uvedené
podmínky, odpojte hnací hřídel od
nápravy, abyste zabránili poškození
převodovky.
- Hnací hřídel odpojte od nápravy, pokud
máte podezření na poškození
převodovky.

Při tažení vozidla

POZOR

• Před tažením vozidla musíte nejprve
odstranit hnací hřídel. Pokud není hnací
hřídel odstraněna, pohyb bude přenášen z
kol na převodovku a ovládat vnitřní
součásti převodovky, která nečerpá olej. V
takovém případě mohou vzniknout vážné
poruchy převodu.
Na takto vzniklé poruchy se
nevztahuje záruka.

• Západka převodu musí být ve
vysokém rozsahu (nahoru) a převod
musí být v neutrální poloze.

• Vozidlo lze odtáhnout maximálně
100 km.

POZOR
• Zajistěte, aby tažení vozidla prováděli
pouze odborníci. Nesprávné tažení
může způsobit poškození vozidla a
může dojít k vážným nehodám.
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Postupy, které je třeba provést:
• Pokud je motor v provozu, nechte vozidlo
táhnout, zatímco motor běží. Pokud motor
nemůže být v provozu, může se po chvíli snížit
tlak brzdového vzduchu, čímž dojde k
zablokování nouzových brzd. To může
způsobit vážné nehody a škody. Abyste tomu
zabránili, vypněte před tažením vozidla
nouzové brzdy nebo připojte vzduchové
potrubí k vzduchovým trubkám tažného
vozidla, pokud to umožňují specifikace
tažného vozidla.

• Před tažením vozidla musíte nejprve
odstranit hnací hřídel.

• Klíč by měl být ve spínači zapalování a
v poloze (1), protože vozidlo má zámek řízení.

• Vozidlo by mělo být taženo pouze ojí.
Tažení měkkými, křehkými materiály
představuje vážné riziko nehody.
• Nepřekračujte rychlostní limit stanovený
dopravním zákonem.

ÚDRŽBA A SERVIS – elektrické systémy
Baterie
UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí výbuchu
Při nabíjení baterií se tvoří výbušné plyny.
Baterie nabíjejte pouze na dobře větraném
místě.

Nebezpečí výbuchu
Vyvarujte se jisker!
Nepracujte poblíž baterií s otevřeným
ohněm. Nekuřte.

Kyselina z baterie může způsobit
popálení.
Používejte ochranné rukavice odolné
proti kyselinám! Neutralizujte pokožku
nebo hadřík, na který se kyselina z
baterií vylije, mýdlovou vodou nebo
neutralizačním materiálem a opláchněte
vodou.

Používejte ochranné brýle.
Při smíchání s vodou může dojít k
úniku elektrolytu na oči. Vyplách-něte
si oči velkým množstvím vody a
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

POŠKOZENÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Baterie obsahují nebezpečný
materiál. Nevyhazujte je do domovního
odpadu.

Uchovávejte mimo dosah dětí
Děti nemají představu o rizicích
spojených s bateriemi a kyselinami.

Při manipulaci s baterií
dodržujte bezpečnostní varování,
ochranná opatření popsané v této
příručce.
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Baterie zlikvidujte, aniž by tím
došlo k poškození životního prostředí.
Baterie vraťte do autorizovaného
servisu FORD OTOSAN nebo do
sběrného centra pro použité baterie.
Baterie naplněné elektrolytem
přepravujte a skladujte ve svislé poloze
horní stranou nahuru. Při přenášení
zajistěte baterie proti převrácení.
Kyselina z baterie může kontaminovat
životní prostředí odpařováním z otvorů
pro vypouštění vzduchu.

ÚDRŽBA A SERVIS – elektrické systémy
Odpojení terminálů baterie

UPOZORNĚNÍ
Pokud se kladný pól připojené
baterie dotkne součástí vozidla,
vzniká nebezpečí zkratu. Směs
plynů, která může snadno
explodovat, se tedy může vznítit. V
takovém stavu můžete vy i ostatní
lidé utrpět zranění. Na baterii
neumisťujte kovové předměty ani
nástroje.
Při odpojování terminálů nejprve
odpojte záporný terminál a poté kladný
terminál.

Baterie by se měly vždy nabíjet podle
potřeby, aby byla zajištěna dlouhá
životnost. Doporučujeme vám vedle
přihrádky na baterii používat jistič, aby se
zachovala životnost baterie, pokud
nebudete vozidlo delší dobu používat.
Pokud je vozidlo dlouhodobě zaparko-váno,
zkontrolujte úroveň napětí baterie. Úroveň
napětí 12,2 V naměře-ná v baterii
znamená, že úroveň nabití baterie je příliš
nízká.
V tomto případě je nejlepší ponechat
vozidlo běžet co nejkratší dobu, aby se
baterie mohly nabít.

Při zastavení motoru odpojte svorky nejdříve po
5 minutách. To je nutné
k napájení systému močoviny, který bude
fungovat ještě chvíli po vypnutí motoru.
V opačném případě může dojít k poškození
systému močoviny (nebo vozidla).
• Vytáhněte klíč ze spínače zapalování.
• Vypněte všechny spotřebiče.
• Otevřete kryt baterie a sejměte jej.
• Odpojte záporné svorky.
• Odpojte kladné svorky.
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Při připojování terminálů nejprve
připojte kladný terminál a poté
záporný terminál.
Pokud je motor v chodu,
neuvolňujte ani neodpojujte
terminály.
POŽADAVKY NA ÚDRŽBU BATERIE

ÚDRŽBA A SERVIS – elektrické systémy
Připojení terminálů baterie

Otevřete horní připojovací profil držáku pod
krytem baterie ve směru šipky.

Kontrola hladiny elektrolytu

POZOR
Vyjměte klíč ze spínače zapalování.
Vypněte všechny spotřebitele.
Připojte kladné konektory. Dejte pozor
na záměnu!
• Připojte záporné konektory.
• Nasaďte kryt baterie.
• Pokud je napájení odpojeno (např.
pokud jsou konektory odpojeny a znovu
připojeny), proveďte následující.
• Nastavte hodiny.
Sejmutí krytu baterie

Poté kryt baterie vytáhněte směrem
k sobě a vyjměte jej.
Po výměně baterie; pokud je výměna
provedena mimo autorizovaný servis a
aktualizace parametrů není provedena, je
na 10 sekund vyslán signál „oznámení o
výměně“.
V tomto případě je nutné během 14 sekund při
zapnutém zapalování 8krát stisknout tlačítko
výstražných světel.
Blikání indikátoru stavu baterie ukazuje, že
úroveň nabití baterie je velmi nízká.
V takovém případě je nejlepší ponechat
vozidlo běžet co nejkratší možnou dobu, aby
se baterie mohly nabít.
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POZOR
Bateriová skříň je zbarvena bíle,
aby bylo vidět kapalinu zvenku.
Viz značky min/max. k ověření,
zda je hladina kapaliny
dostatečná. Každých šest měsíců
nebo 40 000 km zkontrolujte
úroveň koncentrace kyseliny v
baterii.
Voda z vodovodu snižuje energii
baterie. Přidávejte pouze
demineralizovanou nebo
destilovanou vodu.
Při plnění baterií nepoužívejte kovový
trychtýř. Hrozí nebezpečí zkratu.

ÚDRŽBA A SERVIS – elektrické systémy
• Otevřete kryt baterie a sejměte jej.
• Sejměte zátky.
• Zkontrolujte hladinu kyseliny v baterii a
podle potřeby ji upravte.
• Nasaďte zátky.
• Nasaďte kryt baterie.
UPOZORNĚNÍ
Baterie jsou velmi těžké. Při vyjímání
nebo instalaci baterie můžete baterii
upustit a může vás nebo jiné osoby
zranit.
Proto při vyjímání baterie buďte opatrní
a používejte pomoc druhého technika.

UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že je kryt pouzdra baterie
uzavřený.
Ujistěte se, že povrch baterie je vždy čistý.

• Náhradní baterie uchovávejte v dobře
větraném prostředí.
Blikání indikátoru stavu baterie ukazuje, že
úroveň nabití baterie je velmi nízká. V
takovém případě je nejlepší ponechat vozidlo
v běhu co nejkratší dobu, aby se baterie
mohly nabít.
Použití propojovacích kabelů
Když je baterie vybitá, můžete využít pomoc
při rozjezdu z jiného vozidla.
Pokud je vaše baterie vybitá a chcete
nastartovat motor pomocí propojovacích
kabelů, přečtěte si pečlivě následující pokyny,
abyste zabránili poškození nabíjecího
systému.
Při startování použijte
• Dvě 12 V baterie připojené v
sérii
• Vozidla pouze s napájením 24 V.

UPOZORNĚNÍ
Existuje nebezpečí výbuchu kvůli tvorbě
výbušných plynů. Vyvarujte se jisker!
Nepracujte poblíž baterií s otevřeným
ohněm. Nekuřte.
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• Vypněte všechny ostatní spotřebiče.

• Připojte kladný (+) pól náhradní baterie
ke kladnému pólu baterie vozidla a
záporný (-) pól náhradní baterie k
zápornému pólu baterie vozidla.
• Nejprve připojte kladné konektory
baterií a poté záporné konektory
pomocí startovacích kabelů.
• Nastartujte motor. Motor nechte běžet
pod 1000 ot./min.

ÚDRŽBA A SERVIS – elektrické systémy
• Nejprve odpojte záporný propojovací
kabel od náhradní baterie a poté
baterii vozidla. Stejným způsobem
odpojte kladný kabel.
• Používáte-li dvě vozidla, ujistěte se, že
se jejich těla nebo rámy navzájem
nedotýkají.

• Dbejte na to, aby se poblíž baterie
nevyskytly jiskry nebo otevřený plamen
s ohledem na stálou přítomnost vodíku.
• Připojte propojovací kabely, jak je
uvedeno výše, aby nedošlo k jiskření
v blízkosti baterií.

Vždy používejte pomocné kabely s
izolovanými svorkami a kabelem
odpovídající velikosti. Neodpojujte
baterii od elektrického systému vozidla.
K nastartování motoru:
a- Spusťte motor vozidla s nabitou
baterií s vysokou rychlostí.
b- Nastartujte motor vozidla s vybitou
baterií.
c- Před odpojením vozu nechte obě
vozidla běžet po dobu minimálně tří
minut.
Jinak můžete poškodit elektronické
zařízení, jako je elektronická řídicí
jednotka motoru nebo skupina
digitálních přístrojů.
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ÚDRŽBA A SERVIS – elektrické systémy
Pojistková a reléová tabulka
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ÚDRŽBA A SERVIS – elektrické systémy
Č.

HODNOTA

FS001

30 A

SYSTÉM
Č.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA AUTOMATICKÉ
PŘEVODOVKY - 1

HODNOTA

SYSTÉM
ELEKTRONICKÁ TLAKOVÁ
JEDNOTKA

FS002

40 A

OHŘEV ČELNÍHO SKLA - 1

FS021

5A

FS003

40 A

OHŘEV ČELNÍHO SKLA - 2

FS022

20 A

JEDNOTKA KAROSERIE - 2

FS006

20 A

12V ZÁSUVKA

FS023

10 A

BRZDOVÁ SVÍTIDLA

FS007

30 A

VENTILÁTOR KLIMATIZACE

FS024

7.5 A

LEDNIČKA

20 A

JEDNOTKA KAROSERIE - 3

MOTOR PRO ZVEDÁNÍ KABINY

FS025

FS009

50 A

FS010

30 A

24V KL30 PRO FS101

FS011

40 A

PANEL 24V ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A POSTELE

FS013

20 A

ŘÍDICÍ JEDNOTKA MOTORU

FS014

10 A

FS015

7.5 A

FS016

15 A

FS017

5A

TACHOGRAF

FS018

3A

PŘEDNÍ KAMERA

FS019

7.5 A

FS020

20 A

FS026

20 A

FS027

20 A

FS028

10 A

NOX SNÍMAČE 1 A 2 A SNÍMAČE
KVALITY A HLADINY MOČOVINY
TEPLOVODNÍ OHŘÍVAČ
OHŘEV ZRCÁTKA
TROJITÁ PARKOVACÍ SVĚTLA A
MAJÁK

FS029

7.5 A

FS030

10 A

TEPLOVZDUŠNÝ OHŘÍVAČ

FS031

30 A

7 KOLÍKOVÝ KONEKTOR PŘÍVĚSU

FS032

3A

TLAČÍTKO PRO ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ

FS033

20 A

JEDNOTKA KAROSERIE - 4

JEDNOTKA KAROSERIE - 1

FS034

20 A

JEDNOTKA KAROSERIE - 5

FS035

20 A

JEDNOTKA KAROSERIE - 6

ŘÍDICÍ JEDNOTKA AUTOMATICKÉ
PŘEVODOVKY - 2
INTARDÉR
PARKOVACÍ SVĚTLA
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JEDNOTKA PRO NOUZOVÁ
VOLÁNÍ ERA GLONASS

ÚDRŽBA A SERVIS – elektrické systémy
Č.

FS036

HODNOTA

20 A

SYSTÉM
JEDNOTKA KAROSERIE - 7

Č.

HODNOTA

FS051

20 A

SYSTÉM
24 V ZÁSUVKA - POSTEL
POPRODEJNÍ SERVIS - KONEKTOR DO KABINY A
JEDNOTKA PRO MONITOROVÁNÍ
VOZOVÉHO PARKU

FS052

20 A

FS053

15 A

ZAPALOVAČ

FS054

5A

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA
PNEUMATIKY

JEDNOTKA KAROSERIE - 8

FS055

5A

SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ

7.5 A

POMOCNÝ MOTOR

FS056

10 A

PŘÍSTROJOVÁ DESKA

FS041

25 A

KONVERTOR 2

FS057

3A

VENKOVNÍ SVÍTIDLA

FS042

5A

JEDNOTKA ŘÍZENÍ RYCHLOSTI POMOCÍ MAPY

FS058

3A

MOTOR RPM

FS043

15 A

KLAKSON

FS059

10 A

FS060

5A

FS037

3A

FS038

10 A

FS039

20 A

FS040

PRAVÉ A LEVÉ RAMENO

KONEKTORY OBD (PALUBNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM)
1A2

FS044

15 A

JEDNOTKA EBS

FS045

3A

TLAČÍTKA

FS046

25 A

KONVERTOR 2

FS047

FS048

15 A

20 A

ŘÍDICÍ JEDNOTKA DENOX A OHŘÍVAČ MOČOVINY

POPRODEJNÍ SERVIS - PODVOZKY A
KONEKTORY
24 V ZÁSUVKA - PANEL

FS050

20 A
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15KOLÍKOVÝ KONEKTOR PŘÍVĚSU A POPRODEJNÍ
SERVIS - PODVOZKY A KONEKTORY - PARK
PARKOVACÍ SVÍTIDLA VOZIDLA

FS061

1A

TLAČÍTKO PRO STŘEŠNÍ OKNO (STRANA KONZOLY
SVĚTLOMETU) - PROBUZENÍ

FS062

1A

TLAČÍTKO PRO STŘEŠNÍ OKNO (STRANA LŮŽKA) PROBUZENÍ

FS063

1A

FS064

3A

FS066

5A

FS067

7.5 A

TLAČÍTKO LAMPY U LŮŽKA PROBUZENÍ
„TACHOGRAF (PRO VOZIDLA PŘEVÁŽEJÍCÍ
NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ)“
„INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA A TLAČÍTKA
ZAMKNUTÍ DVEŘÍ“
JEDNOTKA EBS - ZAPOJENÍ

ÚDRŽBA A SERVIS – elektrické systémy
Č.

HODNOTA

SYSTÉM

Č.

HODNOTA

FS068

3A

PŘÍSTROJOVÁ DESKA - ZAPOJENÍ

FS085

10 A

FS069

3A

ELEKTRONICKÁ VZDUCHOVÁ TLAKOVÁ JEDNOTKA ZAPOJENÍ

FS087

20 A

INTARDÉR - ZAPOJENÍ

FS088

7.5 A

FS089

3A

FS090

10 A

NOX SNÍMAČE 1 A 2

FS091

7.5 A

SNÍMAČ KVALITY A HLADINY MOČOVINY

FS092

15 A

FS093

7.5 A

FS070

7.5 A

FS071

5A

TACHOGRAF - ZAPOJENÍ

3A

BZUČÁK VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU PRO OPUŠTĚNÍ PRUHU

FS072
FS073

7.5 A

RADAR A KAMERA & JEDNOTKA ŘÍZENÍ RYCHLOSTI
POMOCÍ MAPY - ZAPALOVÁNÍ

FS074

7.5 A

JEDNOTKA AUTOMATICKÉ PŘEVODU - ZAPALOVÁNÍ

FS075

5A

ŘÍDICÍ JEDNOTKA MOTORU - ZAPOJENÍ

FS076

3A

ELEKTRONICKY OVLÁDANÉ PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ

FS077

10 A

OHŘÍVAČ SEDADLA

FS079

3A

BRZDOVÁ SVÍTIDLA

FS094

5A

POPRODEJNÍ SERVIS - PODVOZKY A KONEKTORY A
JEDNOTKA PRO MONITOROVÁNÍ VOZOVÉHO PARKU ZAPOJENÍ

FS096

10 A

FS080

15 A

FS081

3A

FS082

7.5 A

FS083

3A

FS084

5A

FS097

20 A

JEDNOTKA PRO NOUZOVÉ VOLÁNÍ ERA GLONASS
- ZAPOJENÍ

FS098

7.5 A

PRACOVNÍ SVÍTIDLO - ZAPOJENÍ

FS099

7.5 A

FS100

3A

FS101

7.5 A

FS102

20 A

PRAVÉ A LEVÉ RAMENO - ZAPOJENÍ
TLAČÍTKA A UZAMYKACÍ VENTIL ŘÍZENÍ ZAPOJENÍ
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SYSTÉM
REVERZNÍ LAMPY
OHŘEV PALIVA
7KOLÍKOVÝ KONEKTOR PŘÍVĚSU - ZAPOJENÍ
KONVERTORY 1 A 2 - ZAPOJENÍ

RECIRKULACE TURBO A VÝFUKOVÉHO PLYNU
MOTOR VYROVNÁVÁNÍ PŘEDNÍHO SVĚTLA
SNÍMAČ DEŠTĚ A SNÍMAČ TEPLOTY A VLHKOSTI V
AUTOMOBILU
SPÍNAČ OKNA A ZRCADLA
PO PRODEJNÍ SERVIS – ZADNÍ KAMERA
ŘÍDICÍ JEDNOTKA KAROSERIE - 12 V
NAPÁJENÍ
ŘÍDICÍ JEDNOTKA A/C
VENKOVNÍ SVÍTIDLA
SPÍNAČ REFLEKTORŮ
KLAKSON A CÍVKA A/C RELÉ MOTORU (+)
RÁDIO

ÚDRŽBA A SERVIS – elektrické systémy
Č.

HODNOTA

Č.

SYSTÉM

R01

24V 40A

ZAPOJENÍ/START - 1

R14

R02

24V 40A

ZAPOJENÍ/START - 2

R15

R03

12V 20A

ZÁSUVKY (uzavřené relé)

R16

R04

24V 20A

PRACOVNÍ SVÍTIDLO

R17

R05

24V 40A

ZAPOJENÍ / PŘÍSLUŠENSTVÍ

R18

R06

24V 20A

POMOCNÝ MOTOR - NAHOŘE

R19

R07

24V 20A

HODNOTA

SYSTÉM
PRÁZDNÝ

24V 40A

MOTOR PRO ZVEDÁNÍ KABINY
PRÁZDNÝ

24V 20A

BRZDOVÁ SVĚTLA
PRÁZDNÝ

24V 20A

PARKOVACÍ SVĚTLA

VYPNUTÝ MOTOR

R20

24V 40A

OHŘEV PŘEDNÍHO SKLA - 1

24V 20A

TROJITÁ PARKOVACÍ SVĚTLA

R08

24V 20A

KLAKSON

R21

R09

24V 20A

MODEL MOČOVINY A OHŘEV MOČOVINY

R22

R10

24V 40A

A/C MOTOR

R23

24V 20A

VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO

R11

24V 20A

REVERZNÍ SVÍTIDLA A REVERZNÍ UPOZORNĚNÍ

R24

24V 20A

OHŘEV ZRCÁTEK

24V 40A

OHŘEV PŘEDNÍHO SKLA - 2

24V 20A

SNÍMAČ KVALITY A HLADINY MOČOVINY A SNÍMAČE
NOX & TURBO & VÝFUKOVÉHO PLYNU

R25

R12

R26

24V 20A

TLAČÍTKA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ

R27

24V 20A

R13

PRÁZDNÝ

Pojistková a reléová tabulka (na motoru)
F1

Č.

F2

F3
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PRÁZDNÝ

HODNOTA

POMOCNÝ MOTOR - DOLE

SYSTÉM

F1

PRÁZDNÝ

F2

150 A

MEGA POJISTKA - ALTERNÁTOR

F3

175 A

MEGA POJISTKA – OHŘEV MŘÍŽKY

ÚDRŽBA A SERVIS – výměna žárovek
Sejmutí zadního krytu světlometu

Otevřete dvířka a otočte odnímatelné
zámky na součástce ve směru šipky.

Vytáhněte z části součásti, která je
označena šipkami.
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ÚDRŽBA A SERVIS – výměna žárovek
Používané typy žárovek:
Reflektor: H1 24V 70W
Tlumené světlo: H7 24V 70W
Mlhovka: H11 24V 70W
POZOR
Při výměně halogenových žárovek se
žárovek nedotýkejte rukama, jinak
žárovky už nikdy nebudou fungovat.

Sejměte kryt otočením proti směru
hodinových ručiček a odemknutím pro
dálkové světlo nahoře, potká-vací
světla ve středu a mlhové světlo dole.

Uvolněte díl ze sedla na spodní straně
a vyjměte jej.
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ÚDRŽBA A SERVIS – výměna žárovek
Dálkové světlo

Potkávací světla

Mlhovka

1

2

3

4
Vyjměte konektor za žárovkou tak, že ji
nejprve vytáhnete, abyste vyměnili
žárovku dálkového světla. Poté zatlačte
na lanko přidržovací pružiny a uvolněte
jej z jazýčků posunutím na levou horní
stranu a vyjměte žárovku. Vložte
pružinu do úchytů a po vložení nové
žárovky nainstalujte konektor žárovky.

Vyjměte konektor za žárovkou tak, že ji
nejprve vytáhnete, abyste vyměnili
žárovku tlumeného světla. Poté zatlačte
na pojistný pružinový drát a uvolněte jej
a otevřete jej posunutím na pravou
stranu a vyjměte žárovku. Zasuňte
pružinu do jazýčku a po vložení nové
žárovky nainstalujte konektor žárovky.
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Vyjměte žárovku otáčením proti směru
hodinových ručiček a odemknutím. Po
výměně uvolněte žárovku vytažením
jazýčku konektoru ven. Po instalaci do
konektoru vložte novou žárovku a
zajistěte ji otáčením ve směru
hodinových ručiček.

ÚDRŽBA A SERVIS – příslušenství vozidla
SOUČÁSTKY

NÁZEV SOUČÁSTKY

ZVEDÁK

SADA
NÁSTROJŮ

KLÍČ NA
MATICE KOL

PÁKA

SOUČÁSTKY

UMÍSTĚNÍ

V SADĚ NÁSTROJŮ ZA
SEDADLEM
SPOLUJEZDCE

V SADĚ NÁSTROJŮ ZA
SEDADLEM
SPOLUJEZDCE

V SADĚ NÁSTROJŮ ZA
SEDADLEM
SPOLUJEZDCE

NÁZEV SOUČÁSTKY

PŘIPOJOVACÍ
VODIČ PŘÍVĚSU

HADICE NA
NAFUKOVÁNÍ
PNEUMATIK

TAŽNÝ HÁK

VÝSTRAŽNÁ LAMPA

POD KAPOTOU
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UMÍSTĚNÍ

V SADĚ NÁSTROJŮ ZA
SEDADLEM
SPOLUJEZDCE

V SADĚ NÁSTROJŮ ZA
SEDADLEM
SPOLUJEZDCE

V SADĚ NÁSTROJŮ ZA
SEDADLEM
SPOLUJEZDCE

V ODKLÁDACÍ
SCHRÁNCE

ÚDRŽBA A SERVIS – problémy a opatření
PORUCHA

PŘÍČINA A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

MOTOR STOJÍ

Převodové čerpadlo nenasává, zkontrolujte přední filtr.
Zkontrolujte hlavní palivový filtr.
Otvor na krytu palivové nádrže může být ucpaný. Otevřete jej.
V palivu je voda. V případě potřeby vyměňte.
V systému vstřikování paliva je vzduch. Zkontrolujte palivové potrubí a hadice.
Zamrznutí nebo vniknutí vzduchu do filtru na palivo nebo do přívodních potrubí paliva; zkontrolovat
a případně vyčistit.

MOTOR BĚŽÍ ZTĚŽKA

V palivových trubkách může být vzduch nebo mohou být
ucpané. Odvzdušněte.
Nesprávné nastavení ventilu
Může být ucpané sací potrubí nebo vzduchový filtr. Vyčistěte nebo vyměňte. V palivu je voda.
V případě potřeby vyměňte.
Ve výfukových trubkách nebo tlumiči výfuku může dojít k ucpání nebo poškození. Nechte je
zkontrolovat.
Nasávání vstřikovacího čerpadla může být nedostatečný. Kontaktujte autorizovaného prodejce.

START MOTORU JE
OBTÍŽNÝ

Vzduchový filtr může být znečištěn. Vyčistěte nebo vyměňte.
Startér je vadný. Nechte to opravit.
Baterie je vybitá. Nechte ji nabít.
Výfukový systém může být ucpaný. Nechte jej zkontrolovat.
Přední ohřívač je vadný. Nechte jej zkontrolovat.
Hladina paliva nízká. Doplňte.
V palivovém systému může být vzduch. Odvzdušněte.
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ÚDRŽBA A SERVIS – problémy a opatření
PORUCHA

PŘÍČINA A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

MOTOR SE PŘEHŘÍVÁ

Hladina chladicí kapaliny je nízká. Doplňte.
Předek chladiče může blokovat cizí předmět. Prosím zkontrolujte. Jádra chladiče mohou být
znečištěná. Vyčistěte chladič.
Nastavení pásu vodního čerpadla je vadné. Nechte je zkontrolovat. Výfukový systém může být
ucpaný, nechte jej zkontrolovat.
Termostat je vadný. Zkontrolujte jej (a v případě potřeby vyměňte).
Vodní čerpadlo je vadné. Nechte jej zkontrolovat autorizovaným prodejcem.

NÍZKÁ TRAKCE

Úroveň komprese motoru je nízká. Nechte ji zkontrolovat. Vzduchový
filtr může být znečištěn. Vyčistěte nebo vyměňte.
Nesprávné nastavení ventilu Kontaktujte autorizovaného prodejce.

KOUŘ Z VÝFUKU

Vzduchový filtr může být znečištěn. Vyčistěte nebo vyměňte.
Může být ucpané sací potrubí nebo výfuk. Nechte je zkontrolovat. Komprese může být příliš nízká.
Těsnění hlavy válců uniká.
Nesprávné seřízení ventilu nebo vadné ventily Opotřebený motor. Jděte k autorizovanému prodejci a
nechte provést nezbytné kontroly.
Turbo jednotka je vadná Jeďte k autorizovanému prodejci.
Únik vzduchu na propojení mezichladiče a/nebo hadice. Zkontrolujte hadici a svorky.
Je rozbitý filtr pevných částic (vozidla Euro-6)
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ÚDRŽBA A SERVIS – problémy a opatření
PORUCHA

PŘÍČINA A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

NÍZKÝ TLAK OLEJE

Indikátor tlaku oleje je zanesený nebo vadný Nechejte je zkontrolovat. Prvek olejového
filtru je ucpaný. Nahraďte.
Může být ucpaný olejový filtr Vyčistěte jej.
Olejové čerpadlo je vadné. Zkontrolujte vůli závitu a funkci hnacího hřídele a pojistného
ventilu.

POSILOVAČ ŘÍZENÍ

Hladiny hydraulické kapaliny jsou nízké, doplňte a odvzdušněte.

POSILOVAČ ŘÍZENÍ

Pro obecnou kontrolu systému kontaktujte autorizovaný servis.

HLUČNOST NA VOLANTU
VOLANT SE OTÁČÍ ZTĚŽKA

Zkontrolujte tlak v pneumatikách Vozidlo může být
přetížené. Zkontrolujte vhodnost nákladu.
Pokud nejsou překročeny limity zatížení, navštivte nejbližší autorizovaný servis.

VŮLE NA VOLANTU

Zkontrolujte uvolnění na systému řízení. Zkontrolujte také nastavení v autorizovaném servisu.
Nechte zkontrolovat seřízení vyrovnání vozidla vpředu a nechte zkontrolovat tlak v pneumatikách.

MOTOR NEDODÁVÁ
ENERGII

Motor je vadný. Požádejte o opravu závady u autorizovaného prodejce.
Výfukové nebo sací potrubí je uvolněné. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
Nabalování na ložiska hřídele turbíny. Mělo by být opraveno.
Tlak turbo může být nižší, než je nutné. Doporučujeme vám obrátit se na nejbližší autorizovaný
servis FORD TRUCKS.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE - štítky
Identifikační štítek vozidla

Identifikační štítek vozidla je umístěn
pod kapotou v přední části kabiny.

Přes pravé rameno podvozku
vozidla:

Číslo podvozku je umístěno pod
přední kapotou a na pravé straně
ramene podvozku a na pravé spodní
přírubě podvozku vedle příčky
motoru; skládá se ze 17 číslic.
Příklad: NM0K13TEDFBL12345
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Štítek motoru

Na spodní pravé straně sacího potrubí
turbodmychadla je umístěn kovový štítek
s typem motoru a sériovým číslem.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE – provozní kapaliny
OBLAST POUŽITÍ

KAPACITA

Č. SAE

SPECIFIKACE FORD Č.

46L

5W30

WSS-M2C213-A1

ZF 12 TX 2620

23.5L

75W80

FORD XSS-510

18.5L

85W140

BC46-19K261-AB

FORD XSS-470

12.5 L

75W85

HC46-19K261-AA

POPIS

MOTOROVÝ OLEJ
(VČETNĚ OLEJOVÉHO
FILTRU)
PŘEVODOVKA

DIFERENCIÁL

SPECIFIKACE Č.

Plně
syntetický (TEML 02E ZF)
API GL-5

5.5 L
KAPALINA ŘÍZENÍ
CHLADICÍ
KAPALINA/

WSS-M2C938-A

-35 °C to -60 °C

4.7L

s intardérem

80 L

bez intardéru

WSS-M97B44-D

67 L

NEMRZNOUCÍ
KAPALINA DO
MOTORU
OLEJ PRO ZVEDÁNÍ
KABINY

0.58 L

SLM-6C9100-A

Vozidla s
kotoučovými brzdami
MAZIVO PRO
NÁBOJE

Vozidla s
bubnovými
brzdami

WSS-M1C275-A
WSD-M1C228-A
400 g/kolo
WSS-M1C275-A

Chladné klimatické
podmínky
MAZIVO

WSD-M1C228-A
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50% organické
nemrznoucí
směsi + 50%
čisté vody

TECHNICKÉ SPECIFIKACE – provozní kapaliny
OBLAST POUŽITÍ

POPIS
NÁHRADNÍ DRÁT
ČEP NÁPRAVY
TERMINÁLY BATERIE
JEZDCE BRZDOVÉ ČELISTI
POUZDRO ZÁMKU KABINY
VZPĚRA DVEŘÍ
DVEŘNÍ ZÁMKY, ZÁMKY

KAPACITA

Č. SAE

SPECIFIKACE FORD Č.

(**)
15 g/pin
20 g

Na bázi lithia
Na bázi lithia
vazelína
S přídavkem
mědi

WSD-M1C228-A
WSD-M1C228-A

(**)
0.024
g/zámek
75 g/dveře
(**)

ESE N99B144B

WSD-M1C228-A
Polyurea NLGI 2
Lithium č. 1

WSD-M1C238-A
SMIC-1021-A
ISO 6743-9 LXBEHB2
DIN 51502 KP2P20

ZPOMALENÍ

-15 °C to -40 °C
KAPALINA SPOJKY
CHLADIVO A/C
SYSTÉMU
OLEJ A/C SYSTÉMU
PALIVO

MOČOVINA

SPECIFIKACE Č.

(***)

Na bázi lithia

WSA-M1C160-D2
SS-M13P12-A

0.37 L

FMVSS No.116

WSS-M6C65-A2

760 gr

J2776

WSH-M17B19-A

200 -0/+10
cc
280L
410L
450L
510L
600L
55 L
78 L
8.5 L

SUPER DOT4

WSH-M17B19-B

TS EN590

DIN 70070

WSS-M99C130-A

ISO 22241-1

NÁDRŽKA
(*)OSTŘIKOVAČŮ
Poměr nemrznoucí směsi v chladicí kapalině musí být nejméně 30%, aby byl ochráněn chladicí sy stém motoru před korozí.

Chladicí kapalina motoru musí obsahovat nejméně 60% nemrznoucí směsi, aby se zabránilo zamrznutí až do -52 ° C.
(**) Používá se podle potřeby při údržbě.
(***) Namísto maziv na bázi lithia v provozních podmínkách od -15 ° C do -40 °C
Intervaly výměny oleje najdete v nejnovějším listu periodické údržby Ford Trucks nebo se obraťte na autor. servis Ford Trucks
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE – specifikace motoru
12.7 LT 500 PS
Počet válců

6

Přemístění

12700cc

Vývrt

130 mm

Kompresní poměr

17 / 0.5 /1

Minimální otáčky motoru bez zatížení

550 ± 10

Maximální otáčky motoru při zatížení

1800 ± 20

Vůle ventilu

Vstupní ústrojí:
0.4mm
Výfuk: 2.4mm

Zapalovací sekvence
Turbo

Tlak oleje (100 ° C)

1-5-3-6-2-4
Borgwarner BV70 s variabilní
geometrií
600 ot./min.: 0.7 - 2
bar
1100 ot./min.: 2.1 3bar
Max. rychlost: 6 bar

Brzda motoru

30 kW/l (2400
ot./min.)

Kroutící moment na jednotku litru
PS na jednotku litru
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
12 TX 2620 TD
NÍZKÝ

VYSOKÝ
ROZSAH

NÍZKÝ

1.
STUPEŇ

16,688

12,924

5. STUPEŇ

2,174

1,684

2.
STUPEŇ

9,926

7,688

6. STUPEŇ

1,291

1

3.
STUPEŇ

5,895

4,565

15,537

12,033

4.
STUPEŇ

3,655

2,831

ZPÁTEČKA

VYSOKÝ
ROZSAH
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE - nástavby
Webový portál navržený jako průvodce pro
výrobce horní struktury Ford Trucks je
přístupný na následující adrese:
https://www.fordtrucksbb.com

- Seznam výrobců nástavby uvede-ných
jako doporučená firma podle inspekcí
Ford Otosan.
Návštěva

Portál vyžaduje členství a
poskytuje následující:
- Aktuální informační bulletiny

Na kartě
https://www.fordtrucksbb.com
najdete kartu „Kontaktní informace
Ford Otosan“, kde můžete s vašimi
dotazy kon-taktovat příslušné osoby.

- Nadstavbové formy
- Technické bulletiny

Pro své dotazy na portálu můžete použít
následující adresu info@hakbim.com.tr.

- Schválení typu
- 2D a 3D technické výkresy a
modely
- Listy specifikací vozidla
- Schémata elektrického a vzduchového
výstupu
- Poradenství, monitorovací dokumenty
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