FORD CARGO - NÁVOD K OBSLUZE

fordtrucks.com.tr
facebook.com/FordCargo

Ilustrace, technické informace, údaje a popisy obsažené v této publikaci byly správné a aktuální v době tisku. Vyhrazujeme si právo provádět veškeré nezbytné změny
v souladu s průběžným vývojem a zlepšováním.
Tato publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ford Otomotiv San A.S. kopírována, přetištěna, uložena v systému zpracování dat ani přenášena
elektronickými, mechanickými, fotografickými nebo jinými prostředky či zaznamenána, překládána, editována, zkrácena ani rozšířena. Totéž se vztahuje na části tohoto
návodu a jejich použití v jiných aplikacích.
Přes vynaložení řádné péče a úsilí, aby byla do maximální možné míry zajištěna úplnost a přesnost, může stále vzniknout nutnost provedení změn.
Tato publikace popisuje možnosti a úrovně výbavy dostupné u celé řady modelů Ford v jednotlivých zemích, a proto se některé zde obsažené položky nemusí vztahovat na
vaše vozidlo.
Důležité: Originální díly a příslušenství značky Ford byly speciálně navrženy pro vozidla Ford. Jsou určeny i pro vaše vozidlo Ford.
Rádi bychom upozornili, že jiné než výše uvedeny díly a příslušenství nebyly společnosti Ford přezkoumány a schváleny, pokud to společnost výslovně neuvedla. Navzdory
průběžnému sledování tržních produktů nemůžeme vhodnost těchto výrobků potvrdit. Společnost Ford nenese odpovědnost za škody způsobené použitím těchto výrobků.
© Copyright 2016
Vydáno společností Ford Otomotiv San. A.S., Ford Customer Service Division (oddělení služeb zákazníkům společnosti Ford)

Datum vydání: prosinec 2016

ČÍSLO DÍLU: GC46-19G421-BA

Obsah
1- ÚVOD
Příslušenství a díly....................................................................... 4
Palubní deska ................................................................................. 6
2- BEZPEČNOST
Bezpečnostní pásy ...................................................................... 9
Ovládání ruční brzdy ............................................................... 11
Pneumatiky a kola ..................................................................... 12
Všeobecná bezpečnostní hlášení ................................... 14
3- OVLÁDACÍ PRVKY A INDIKÁTORY
Ovládací panel............................................................................. 18
Palubní počítač ........................................................................... 29
Ovládací tlačítka ......................................................................... 36
Multifunkční páčky .................................................................... 38
Tachograf ........................................................................................ 41
4- OBSLUHA
Odemykání a zamykání vozidla ....................................... 66
Větrání kabiny .............................................................................. 71
Sedadla a lehátka ...................................................................... 72
Skladovací prostory v kabině ............................................. 82
Řízení ................................................................................................ 85
Zrcátka .............................................................................................. 86
Osvětlení ......................................................................................... 88

Systémy mytí a vytápění oken ..........................................93
Jističe .................................................................................................95
Klimatizace a topení .................................................................97
Jízda ................................................................................................ 112
Brzdění ........................................................................................... 116
Řazení ............................................................................................ 125
Pomocný pohon ....................................................................... 135
Za jízdy........................................................................................... 137
ECAS (Elektronicky řízené vzduchové odpružení)140
Mechanické nastavení úrovně vzduchového odpružení
............................................................................................................. 143
Nehnané nápravy.................................................................... 144
EBS - ESP ................................................................................... 147
Závěrka diferenciálu .............................................................. 149
Asistent pro jízdu v pruzích .............................................. 152
Nouzový brzdný systém ..................................................... 155
Užitečné informace ................................................................ 160
5- SERVIS A ÚDRŽBA
Připojení a odpojení přívěsu ............................................ 165
Kvalita a doplňování paliva ............................................... 171
Čistění výfukového filtru ..................................................... 173
Systém dávkování močoviny ......................................... 176
Pneumatiky a kola .................................................................. 179
Kabina řidiče ............................................................................... 188

1

Motor ............................................................................................... 192
Řízení ............................................................................................. 203
Tažení vozidla........................................................................... 204
Elektrické systémy ................................................................. 206
Výměna žárovek ..................................................................... 215
Systémy odpružení (zavěšení kol) .............................. 220
Umístění nářadí ve vozidle ............................................ 222
Případné problémy a jejich řešení............................... 223
6- TECHNICKÉ ÚDAJE
Štítky ............................................................................................... 227
Náplně kapalin .......................................................................... 228
Technické parametry motoru .......................................... 231
Technické údaje převodového systému .................. 233
Produktová řada ...................................................................... 235
Montáž nástavby ..................................................................... 237

O tomto návodu
O TOMTO NÁVODU
Děkujeme, že jste si vybrali značku Ford. Doporučujeme, abyste věnovali dostatek času důkladnému seznámení se svým vozidlem.
Čím více o něm budete vědět, tím větší bude vaše bezpečnost a potěšení z jízdy.
Z důvodu časových intervalů mezi jednotlivými daty vydání zde mohou být popisovány některé funkce, které nebyly dosud zavedeny.
Pravidelným servisem svého vozidla si můžete zajistit udržení jak jeho technické způsobilosti, tak jeho hodnotu při odprodeji.
Pomoc na základě bohatých profesionálních zkušeností vám nabídne více než 100 autorizovaných prodejců Ford po celém světě.
Speciálně vyškolený personál autorizovaných prodejců poskytuje expertní služby nejvyšší kvality. Kromě toho má k dispozici širokou škálou nástrojů, nářadí a vybavení
speciálně vyvinutého k použití na vozidlech Ford.
Poznámka: Nezapomeňte tento návod k obsluze předat při případném prodeji vozidla novému majiteli. Jedná se o nedílnou součást vozidla.
Veškeré technické informace a údaje uvedené v tomto návodu jsou platné k datu jeho vydání. Vzhledem našim zásadám neustálého vývoje výrobku si však jako FORD
OTOSAN vyhrazujeme právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Některé funkce popsané v tomto návodu k obsluze nemusí být ve vozidle k dispozici, v závislosti na typu vozidla.
S pozdravem,
FORD OTOMOTIV SANAYI A. Ş.
Pro modely s dieselovým motorem
POZOR!
Používejte pouze vysoce kvalitní paliva (Eurodiesel) s nízkým podílem síry, vyhovující normě EN590. Na poruchy, které mohou být způsobeny nepoužitím vysoce kvalitního
paliva (Eurodiesel) s nízkým obsahem síry, vyhovujícího normě EN590, se nebude vztahovat záruka. Na poruchy, které mohou souviset s nepoužitím vysoce kvalitního paliva
(Eurodiesel) s nízkým obsahem síry, vyhovujícího normě EN590, se nebude vztahovat záruka.
FORD OTOSAN
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ÚVOD

ÚVOD
Příslušenství a díly
DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Váš Ford byl vyroben v souladu s nejvyššími standardy
s použitím vysoce kvalitních originálních dílů Ford. Z
řízení vozidla se můžete těšit po celá léta.

V případě opravy zkontrolujte, zda je díl opatřen logem
Ford a zajistěte používání pouze originálních dílů Ford.

Symboly použité v tomto návodu
Symboly na vozidle
POZOR

V případě neočekávaných situací, kdy může vzniknout
nutnost vyměnit díl, se doporučuje používat pouze
originální náhradní díly Ford.
Díky použití originálních dílů Ford bude zajištěno, že
opravou bude vaše vozidlo uvedeno do stavu před
nehodou a bude zachována jeho maximální zbytková
hodnota.
Originální díly Ford splňují nejpřísnější bezpečnostní
podmínky a nejvyšší bezpečnostní standardy
společnosti Ford. Nabízejí tudíž nejlepší celkové
náklady na opravu, včetně nákladů na díly a práci.

PŘEHLED SYMBOLŮ

V případě nedodržování pokynů zdůrazněných
symbolem POZOR riskujete úmrtí nebo vážné zranění
jiných osob i sebe sama.
UPOZORNĚNÍ
Jakmile narazíte na tyto symboly, před dotykem
jakéhokoliv dílu nebo pokusem o úpravu jakéhokoli
druhu prostudujte příslušnou část tohoto návodu.

Nyní je mnohem snazší poznat, zda se u vám
nabízených dílů jedná o originální díly Ford. Níže
uvedené originální díly Ford jsou opatřeny logem Ford.
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Pokud se nebudete řídit pokyny zvýrazněné symbolem
UPOZORNĚNÍ, riskujete poškození svého vozidla.

ÚVOD
PŘÍSLUŠENSTVÍ, DÍLY A TECHNICKÉ ZMĚNY NA VOZIDLE FORD CARGO
V současné době se na trhu prodává mnoho neoriginálních dílů a příslušenství pro vozidla FORD CARGO. Používání těchto typů jiných než originálních dílů a
příslušenství FORD CARGO (i tyto díly jsou povoleny některými institucemi ve vaší zemi) může mít nepříznivý vliv na bezpečnost vozidla. Na neoriginální díly a příslušenství
FORD CARGO a problémy, které by mohly vyplývat z jejich používání, se proto nevztahuje záruka, a společnost FORD CARGO za ně nenese žádnou odpovědnost.
Na tomto vozidle by se neměly provádět žádné úpravy. Jakákoli změna na vašem vozidle FORD CARGO může ovlivnit výkon, bezpečnost a životnost vozidla, a může být
i v rozporu s právními předpisy. Kromě toho se na jakékoliv případné škody a problémy z důvodu změn na vašem vozidle nevztahuje záruka.
FORD OTOMOTIV SANAYII A. Ş.
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ÚVOD
Palubní deska
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ÚVOD
Palubní deska
1

Řízení

12

Převodovka

2

Multifunkční páka (levá)

13

Středový panel/Držák nápojů

3

Multifunkční páka (pravá)

14

Spínač světlometů

4

Tachograf

15

Odkládací schránka

5

Rádio

16

Tlačítka ovládání oken

6

Spínací jednotka klimatizace/topení

17

Digitální ukazatel

7

Ruční brzda

18

Větrací otvory klimatizace/ topení, ventilace

8

Zapalovač/12V zásuvka

19

Úložné prostory

9

Digitální řídící jednotka nezávislého topení

20

Kamera

10

Ovládací panel/ovládací tlačítka

21

Dešťové čidlo

11

Popelník
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Bezpečnost

Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Bezpečnostní pásy, jimiž je vybaveno vaše vozidlo,
jsou nejdůležitějším palubním bezpečnostním
zařízením. Bezpečnostní pásy minimalizují riziko
zranění omezením pohybu cestujících ve směru nárazu
a jejich kontaktu s interiérem v případě havárie.
Při jízdě mějte bezpečnostní pásy vždy zapnuté.
Bezpečnostní pás se nesmí uvolnit ani ohnout, a nesmí
se ani zablokovat jiným cestujícím či nákladem.
POZOR
Bezpečnostní pás neplní svůj účel, pokud není správně
utažen nebo řádně upevněn. V případě nehody tak
může dojít k vážnému nebo dokonce smrtelnému
zranění. Všichni cestující ve vozidle jsou povinni být
řádně připoutáni, aby k takovým následkům nedošlo.

UPOZORNĚNÍ
Při poutání se přesvědčte, zda:
- pás nevede přes oblast břicha, ale přes boky až
stehna
- je pás utažen
- pás není nijak zkroucený
- pás vede mezi ramenem a krkem
- pás nevede přes krk nebo podpaží
- je pás napnutý přes boky (zatažením směrem od
hrudníku).
Nepoutejte těžké předměty a nebuďte nadměrně
oblečeni.
Pás nepřetahujte přes křehké předměty na oblečení,
např. brýle, klíče, propisku apod.
Bezpečnostní pás je určen pouze pro jednu osobu.
Při jízdě nesmí být na klíně připoutané dítě.
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POZOR
Bezpečnostní pásy zajišťují bezpečnost uvnitř vozidla,
sedí-li cestující ve vertikální poloze a opěradla sedadel
jsou také ve vertikální poloze.
Vyvarujte se sezení v takových polohách, ve kterých
pás neplní svou funkci.
Opěradlo nesmí být za jízdy nepřiměřeně skloněno.

Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
POZOR

Utažení bezpečnostního pásu

Bezpečnostní pás neplní svou funkci, je-li poškozen
samotný pás nebo jeho pojistka. Aby k takové situaci
nedošlo, pravidelně kontrolujte poškození či zaseknutí
pásu.
V případě nehody může dojít k natržení pásu a
následně pak vážnému či smrtelnému zranění.

Bezpečnostní pás napínejte plynule. Při rychlém
zatažení může dojít k uzamknutí pásu nebo k tomuto
může dojít, pokud vozidlo stojí ve svahu.
V takovém případě pás uvolněte a postup opakujte.
Při zasunutí západky bezpečnostního pásu do spony
musí být slyšet zacvaknutí. V opačném případě
nedošlo k zajištění pásu.
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K odepnutí bezpečnostního pásu použijte červené
tlačítko na přezce. Poté pás pozvolna uvolněte, aby se
zcela navinul zpět.
Bezpečnostní pás musí vést mezi ramenem a krkem.
Pás musí být utažen v pase, ne v oblasti břicha.

Bezpečnost
Ovládání ruční brzdy
Ruční (parkovací) brzda je umístěna na předním
panelu. Parkovací brzdu používejte vždy k zaparkování
vozidla. Je-li vozidlo parkováno ve svahu, proveďte
jeho zajištění zakládacími klíny.

•

Poté přepněte páku zpět do parkovací polohy
(poloha 1).
Následně vystupte z vozidla a použijte parkovací
brzdu návěsu.

Parkovací poloha:
Poloha při řízení:

Přepněte parkovací brzdu do polohy
.
Při zatažení parkovací brzdy svítí červený indikátor
•

.
TESTOVACÍ POLOHA: (TAHAČE) Po přepnutí
páky do polohy 1 zkontrolujte, zda tahač s
návěsem popojíždí stlačením páky a zatažením
dolů (poloha 3).

Přepněte parkovací brzdu do polohy

.

POZOR
Nepoužívejte parkovací brzdu, pokud jsou brzdové
bubny nebo kotouče velmi zahřáté a vyčkejte do jejich
ochlazení.
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POZOR
Parkovací brzda je pružinová. Pokud není ve
vzduchojemu dostatečný tlak, parkovací brzda se
pomocí páky neuvolní. K uvolnění brzdy je zapotřebí
dostatečný tlak ve vzduchojemu. Pokud není dosaženo
dostatečného tlaku, brzdu lze uvolnit otočením
nastavovacího mechanismu seřizovacího šroubu
umístěného na manžetě parkovací brzdy.
Před uvolněním pružiny parkovací brzdy zajistěte
bezpečnost vozidla zajištěním zakládacími klíny. Pokud
je jakýkoli z okruhů parkovací brzdy nefunkční,
neuvádějte vozidlo do provozu.
Pokud v zimě nelze brzdy uvolnit přepnutím páky,
manžety mohou být zmrzlé. Pružina se instaluje
otáčením instalačního šroubu manžet ve směru
utahování. Aby byla zajištěna funkčnost nouzové
pružiny, instalační šroub musí být zcela utažen.

Bezpečnost
Pneumatiky a kola
Pneumatiky jsou nejdůležitějším bezpečnostním prvek
vašeho vozidla. Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu a
stavu pneumatik. Vozidlo s nedostatečným dezénem
neuvádějte do provozu.
- Je-li tlak pneumatik velmi nízký, může dojít
k extrémnímu zahřátí, opotřebení a následně pak
nadměrné spotřebě paliva.
- Pokud je tlak pneumatik velmi vysoký, může dojít
k prodloužení brzdné dráhy, zhoršení jízdních
vlastností a nadměrnému opotřebení pneumatik.
- Pokud neustále dochází ke ztrátě tlaku, příčinou
může být vnější poškození, trhliny, cizí těleso
v pneumatice nebo vadný ventil pneumatiky.
POZOR

Dezén pneumatiky
Minimální hloubka dezénu pneumatiky se řídí
příslušným zákonem. Dodržujte právní předpisy platné
ve vaší zemi.
Z bezpečnostních důvodů provádějte výměnu
pneumatik před dosažením minimální povolené
hloubky dezénu.

Stav pneumatik
Pravidelně každý týden a před delší jízdou kontrolujte
stav pneumatik s ohledem na následující:
- Vnější poškození
- Trhliny a nerovnosti na pneumatikách
- Cizí těleso v běhounu pneumatiky,
- Nepravidelné opotřebení běhounu pneumatiky.
POZOR

POZOR
Nadměrně ojeté pneumatiky mohou způsobit ztrátu
kontroly řízení při vysoké rychlosti za deště, sněhu či
jinak nepříznivého počasí. Za takových podmínek může
dojít ke ztrátě kontroly řízení a tím k nehodě.

Dodržujte předepsaný tlak pneumatik na vozidle.
Příliš nízký tlak v pneumatikách může při vysoké
rychlosti a zatížení způsobit defekt. Může tak dojít
k nehodě a následně zranění účastníků provozu.
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Nezapomínejte, že vnější poškození, nerovnosti a
trhliny pneumatik mohou způsobit defekt. Za těchto
podmínek může dojít k nehodě.

Bezpečnost
Pneumatiky a kola
Stárnutí pneumatik
- Stárnutím pneumatik se snižuje výkonnost a
bezpečnost provozu. Nepoužívané pneumatiky stárnou
také.
- Pneumatiky starší 6 let vyměňte.

Poškození pneumatik
K poškození pneumatik obvykle dochází
z následujících důvodů:
- Stárnutí pneumatik
- Cizorodé materiály
- Podmínky používání vozidla
- Povětrnostní podmínky
- Kontakt oleje, paliva, maziva atd. s materiálem
- Najíždění na obrubník
- Nízký nebo vysoký tlak huštění
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POZOR
Pokud je s vozidlem najížděno na hrany chodníků nebo
na předměty s ostrými hranami, může dojít
k poškození, které není na první pohled viditelné.
Takového poškození si lze všimnout až po čase a může
způsobit defekt.
Neparkujte vozidlo tak, aby část pneumatiky byla na
obrubníku.

Bezpečnost
Všeobecná bezpečnostní hlášení
POZOR
Při nedodržení následujících podmínek může dojít
k nehodě, která může způsobit vážné zranění.
- Používání mobilního telefonu při řízení odvádí
řidičovu pozornost.
- Neprovádějte nastavení sedadla a volantu za jízdy.
- Cestující, kteří nejsou za jízdy na sedadle (např. na
lehátku), si mohou při brzdění přivodit vážné zranění.
- Na lehátka v kabině vozidla nepokládejte žádné
předměty; při brzdění by tak mohlo dojít ke zranění.
POZOR
Před tankováním vozidla s přídavnou nádrží pro
kabinové vytápění se ujistěte, zda je topení vypnuto.

POZOR
V kabině řidiče nepřevážejte a neskladujte zdraví
škodlivý materiál.
Příklad takového materiálu:
- Palivo
- Kyselina
- Maziva
- Čisticí prostředky

Po přepnutí klíče do polohy žhavení před
nastartováním vyčkejte na zhasnutí červené kontrolky
imobilizéru

.

Bezpečnostní systém sledování vozidel (Vehicle
Tracking Safety System) se využívá také k hledání
vozidla v případě krádeže. Pokud byl sledovací modul
z vozidla demontován, polohu vozidla nelze určit.
„Vehicle Tracking Safety System“ je řešením tohoto
problému, který je slabinou ostatních sledovacích
systémů, neboť sledovací modul nelze demontovat a v
případě krádeže brání vozidlu v pohybu.
U vozidel s volitelným bezpečnostním systémem
sledování může startování trvat až 35 sekund, když je
odpojovací spínač vypnut v rámci bezpečnostního
balíčku.
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Indikátor bezpečnostního systému sledování vozidel
Pokud přístrojová deska a systém FMS nekomunikují
při žhavení, vozidlo nelze nastartovat.
Takto se zabrání nastartování vozidla bez GPS
sledování.
V takovém případě vozidlo nelze nastartovat a spustí
se varovná signalizace.

Bezpečnost
Všeobecná bezpečnostní hlášení
Čistění výfukového filtru

UPOZORNĚNÍ

Výfukový filtr nainstalovaný ve vozidlech kategorie Euro
6 zachycuje nečistoty z výfukových plynů a snižuje
emisní hodnoty. Díky automatické nebo manuální
čisticí funkci výfukového filtru jsou nečistoty zachycené
ve filtru spalovány v pravidelných intervalech tak, aby
nemohlo dojít k jeho zanesení. Při tomto úkonu je
výfukový plyn zahříván motorem a nečistoty jsou
spáleny. Řidič je informován o procesu čistění
výfukového filtru vozidla prostřednictvím zpráv
zobrazených na přístrojové desce a detailní vysvětlení
je uvedeno v části Čistění výfukového filtru
POZOR

Dlouhodobá blokace čistění výfukového filtru může
způsobit jeho zanesení a následnou nepoužitelnost.
Dodržujte pokyny zobrazené na přístrojové desce, a
pokud to není nutné, nepožívejte manuální blokaci
čistění výfukového filtru.
UPOZORNĚNÍ
Pokud je v zadní části popelářského vozidla obsluha,
maximální rychlost je omezena na 30 km/h a couvání
vozidla je vyloučeno.

Režim „ERA“:
Podsvícení tlačítek „SOS“, „Service“ - bílé světlo
Režim „Emergency Call“ (Tísňové volání):
Podsvícení tlačítka „SOS“ - červené světlo
Podsvícení tlačítka „Service“ - bílé světlo
Podsvícení LED diod:
- Zapnutí - červené světlo 5 sekund, poté bliká zeleně;
- Režim „ERA“ - zelené světlo;
- Přenos dat v režimu „Emergency Call“ (Tísňové
volání) - zelené světlo;
- Porucha - červené světlo

ERA-Glonass

Vzhledem k tomu, že během čistění výfukového filtru
může dojít k zahřátí výfukového plynu, je nutné zajistit,
aby vozidlo nebylo v blízkosti hořlavých, snadno
zápalných nebo výbušných materiálů ani v uzavřeném
prostoru
POZOR
Čistění výfuku vozidla neprovádějte na místech
nakládky a vykládky nebezpečného materiálu nebo na
čerpacích stanicích. V případě nutnosti aktivujte blokaci
čistění výfukového filtru tlačítkem k tomu určeným

1-servisní tlačítko
2-mikrofon
3-ochranný kryt
4-tlačítko SOS
5-LED dioda
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Bezpečnost
Všeobecná bezpečnostní hlášení

Běží motor?

ANO

Zařazen neutrál?

Podmínky spuštění POSTUPU

ANO

Je zatažena
parkovací brzda?
ANO

Stiskněte spínač
ohřevu zrcátek

Začátek POSTUPU

4krát za sebou
zapněte
parkovací světla

DOKONČENO ZA 15 SEKUND

4krát za sebou
stiskněte spínač
výstražných
světel

Stiskněte spínač
ohřevu zrcátek

POSTUP NEÚSPĚŠNÝ

POSTUP dokončen

POSTUP ÚSPĚŠNÝ

ZPĚT NA ZAČÁTEK
Výstražná
světla zablikají
po dobu 3
sekund
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Přístrojová deska

18

1

Indikátor tlaku vzduchu

2

Indikátor tlaku motorového oleje

3

Rychloměr

4

Otáčkoměr

5

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

6

Palivoměr

7

Palubní počítač

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Přístrojová deska
FUNKCE
Levé směrové světlo

SYMBOL

BARVA

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

ZVUK.
SIGNÁL

Multifunkční páka (levá)

ano

Zelená

Pravé směrové světlo

Zelená

Nízký tlak vzduchu brzd

Červená

Přístroj

ano

EBS

Červená / Žlutá

Automatická

--

ABS

Žlutá

Automatická

--

Dálková světla

Modrá

Multifunkční páka (levá)

--

Alternátor

Červená

Automatická

--

Parkovací brzda

Červená

Ovládání parkovací brzdy

--

Zámek kabiny

Červená

Mechanismus zvedání kabiny

ano
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Přístrojová deska
BARVA

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

ZVUK.
SIGNÁL

Výstraha tlaku oleje

Červená

Automatická

ano

Podpora studeného startu

Žlutá

Automatická

--

Teplota chladicí kapaliny
motoru

Červená

Automatická

ano

ABS/EBS přívěsu

Žlutá

Automatická

--

Pravé/levé směrové světlo
přívěsu, var.signál

Zelená

Multifunkční páka (levá)

--

Varovná kontrolka motoru

Žlutá

Automatická

--

Tempomat

Zelená

Multifunkční páka (pravá)

--

Přední světlo do mlhy

Zelená

Spínač světlometů

--

FUNKCE

SYMBOL
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Přístrojová deska
BARVA

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

ZVUK. SIGNÁL

Zadní mlhový světlomet

Žlutá

Spínač světlometů

--

Hladina paliva, var. signál

Žlutá

Automatická

--

Tlak vzduchu 1

Zelená
Tlačítko ovládání tlaku vzduchu na kontrolce

--

FUNKCE

SYMBOL

Tlak vzduchu 2

Zelená

Upozornění na
bezpečnostní pásy

červený

Automatická

ano

ESP

Žlutá

Tlačítko na ovládacím panelu

--

Imobilizér

Červená

Automatická

--

MIL (kontrolní svítilna pro
diagnostiku závad)

Žlutá

Automatická

--
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Přístrojová deska
BARVA

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

ZVUK. SIGNÁL

Intardér

Žlutá

Automatická

--

Varovná signalizace nízké hladiny oleje

Červená

Automatická

--

Motorová brzda

Žlutá

Multifunkční páka (pravá)

--

Upozornění na informace

Žlutá

Automatická

--

Asistent pro jízdu v pruzích

Žlutá

Ovládací tlačítko na ovládacím panelu

ano

Nouzový brzdný systém

Žlutá

Ovládací tlačítko na ovládacím panelu

ano

Výstraha před náledím

Červená

Automatická

--

Výstražný indikátor parkovacího světla

Zelená

Spínač světlometů

--

Čistění výfukového filtru

Žlutá

Automatická

--

Vysoká teplota výfuku

Žlutá

Automatická

--

FUNKCE

SYMBOL
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Přístrojová deska
Výstraha a chybová hlášení na displeji.
SYMBOL
POZOR
POPIS VÝSTRAHY
Nasycení výfukového filtru je nad očekávanou úrovní. K takové situaci může dojít stylem nebo dobou jízdy. Aby bylo vozidlo schopno
Při čistění výfukového
provést automatické čistění filtru, po zobrazení textu „exhaust filter cleaning“ (čistění výfukového filtru) se doporučuje jízda stálou
filtru jeďte stálou
rychlostí nad 30 km/h, dokud toto oznámení nezmizí. Pokud nejsou jízdní podmínky vhodné, doporučuje se provést manuální čistění
rychlostí
výfukového filtru.
Zaparkujte vozidlo.
Výfukový filtr je znečistěný do takové míry, kdy vozidlo není schopno provést automatické čistění. V takovém případě zaparkujte vozidlo
Stiskem tlačítka
na bezpečném místě a ujistěte se, zda vozidlo není v kontaktu s hořlavým materiálem a poté proveďte manuální čistění pomocí tlačítka
spusťte čištění
k tomu určenému. Podmínky manuálního čistění naleznete v sekci manuálního čistění výfukového filtru.
výfukového filtru.
Výfukový filtr je
Filtr výfukových plynů je naplněn do té míry, že ve vozidle nelze provádět ruční ani automatické čištění. V takovém případě
přeplněn. Navštivte
doporučujeme neprodleně odjet do nejbližšího servisu a nechat filtr výfukových plynů vyčistit, než dojde k jeho poškození. Vozidlo by se
servis.
nemělo nadměrně zatěžovat, aby nedošlo k poškození nadměrně plného filtru výfukových plynů.
Pokud je to možné,
Filtr výfukových plynů se nadměrně naplňuje, když je aktivní blokace ručního čištění filtru výfukových plynů. Doporučujeme blokaci
neprovádějte blokaci
čištění filtru výfukových plynů neprovádět, než dojde k přetížení filtru, nebo povolit ruční čištění filtru. Blokaci čištění filtru lze odstranit
čištění filtrů výfukových
přidržením tlačítka blokace čištění filtru po dobu 3 sekund nebo vypnutím a opakovaným nastartováním motoru.
plynů
Automatické nebo ruční čistění filtru výfukových plynů je aktivní. Během čistění filtru výfukových plynů se teplota těchto plynů zvýší, aby
Probíhá čištění filtru
se spálily saze uvnitř filtru. Během automatického čistění filtru výfukových plynů lze dosáhnout vyšší efektivity čištění, pokud vozidlo
výfukových plynů.
jede stálou rychlostí nad 30 km/hod.
Podmínky nejsou
Podmínky nejsou vhodné k ručnímu čištění filtru výfukových plynů. V takovém případě je nutné zjistit, zda jsou splněny podmínky
vhodné k čištění filtru
popsané v části Čištění filtru výfukových plynů.
výfukových plynů
Filtr výfukových plynů Chyba v systému vozidla nebo výfukovém systému automaticky brání vozidlu v provádění čištění filtru výfukových plynů. V takovém
se nečistí. Navštivte případě je nutné jet do nejbližšího servisu a nechat provést nezbytné kontroly. Jinak se může filtr výfukových plynů naplnit nadměrně a
servis.
může dojít k jeho poškození.
Čištění filtru
Čištění filtru výfukových plynů aktivováno řidičem. Blokaci čištění filtru výfukových plynů lze aktivovat při nakládání nebezpečného
výfukových plynů
materiálu nebo při jízdě vozidlem v prostředích s hořlavým materiálem, např. trávou, senem, ropnými produkty atd. Nutno mít na
blokováno řidičem.
paměti, že pokud bude zábrana aktivní příliš dlouho, může dojít k poškození filtru výfukových plynů.
Cílem tohoto varování je informovat řidiče. Teplota výfukového plynu je vysoká z důvodu jízdy s těžkým nákladem nebo čištění filtru
Výfukový plyn je horký, výfukových plynů. Toto varování se aktivuje, když je teplota výfukových plynů vysoká a rychlost vozidla nízká. Toto varování se běžně
dejte pozor při
zobrazuje při čištění filtru výfukových plynů. Když je toto varování aktivní, zkontrolujte, zda se vozidlo a výfukové plyny nenachází v
parkování.
prostředí s hořlavým materiálem, např. trávou, senem, ropnými produkty atd., a zda se vozidlo nenachází v uzavřeném prostoru. Jinak
hrozí riziko vzniku požáru!
Byla zjištěna vadná
V nádrži s močovinou byl zjištěn materiál, který neodpovídá normě ISO22241-1. Vypusťte nádrž s močovinou a doplňte močovinu, která
močovina
odpovídá normám. Odstraňte chybu, abyste zabránili výpadku napájení.
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Přístrojová deska
SYMBOL

POZOR
Sešlápněte pedál
spojky.

POPIS VÝSTRAHY
Řadicí pákou zařaďte neutrál, sešlápněte
spojkový pedál a nastartujte motor.

Zadní náprava se nezvedla. Vozidlo je
zatíženo.
Zadní náprava se nezvedla. Nadměrná
rychlost vozidla
Zadní náprava se nezvedla. Zatažena ruční
brzda.

POZOR
Zadní náprava se
nezvedla.
Zadní náprava se
nespustila.
Přední náprava se
nezvedla.
Přední náprava se
nezvedla.
Přední náprava se
nespustila.
Přední náprava se
nespustila.
Přední náprava se
nespustila.
Zadní náprava se
nespustila.

POPIS VÝSTRAHY
Zadní náprava se nezvedla. Nejprve
nadzvedněte přední nápravu.
Zadní náprava se nespustila. Nadměrná
rychlost vozidla
Přední náprava se nezvedla. Vozidlo je
zatíženo.
Přední náprava se nezvedla. Nadměrná
rychlost vozidla
Přední náprava se nespustila. Odlehčení
vozidla
Přední náprava se nespustila. Nadměrná
rychlost vozidla
Přední náprava se nespustila, nejprve
spusťte zadní nápravu.
Zadní náprava se nespustila. Vozidlo je
zatíženo.

--

Porucha AEBS

Porucha AEBS, nutno vůz přistavit do servisu

--

Radar zablokován

Přední radarový snímač je zablokován.

--

Chyba přední kamery

Chyba přední kamery, nutno vůz přistavit do
servisu

--

Nízké rozlišení kamery

Nízké rozlišení kamery. Vyčistěte displej.

Zadní náprava se
nezvedla.
Zadní náprava se
nezvedla.
Zadní náprava se
nezvedla.
Problém brzdového
systému přívěsu
Doba přestávky
tachografu
Tlumič zvedání je
aktivní

AEBS nepodporuje brzdový systém přívěsu

Mezní rychlost

Rychlostní limit se aktivuje po 60 s.

Uplynula doba řízení 4,5 hodiny. Je nutné
udělat přestávku

Upozornění na
překročení rychlosti

Byla překročena rychlost 40 km/hod.
Zpomalte

Tlumič zvedání je aktivní

Porucha baterie

Závada baterie, kontaktovat servis

SYMBOL
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Přístrojová deska
SYMBOL

POZOR
Zadní náprava se
nespustila.
Přední náprava
spuštěna.
Vypnutí při nízkém
volnoběhu

POPIS VÝSTRAHY
Zadní náprava se nespustila.
Zatažena ruční brzda.
Přední náprava spuštěna. Vozidlo je
zatíženo.
Zrušíte rychlým stlačením libovolného pedálu
(pouze u vozidel s manuální převodovkou)

VGS aktivní

VGS aktivní

Závada obložení
spojky

Varování, spojka je přehřátá

Závada obložení
spojky

Varování, ochrana spojky aktivní

Zvedání kabiny aktivní

Zvedání kabiny aktivní

Var. signál otevřených
dveří
Aktivní funkce držení
ve svahu
Požadavek na
sešlápnutí brzdového
pedálu
Chyba dávkování
močoviny

SYMBOL

POZOR
Varovná signalizace
nízké hladiny oleje
ECAS
Upozornění na
výměnu oleje
Upozornění na
zanesený čistič
vzduchu

POPIS VÝSTRAHY
Doplnit motorový olej
Aktivní varování vzduchového odpružení
Čas na výměnu motorového oleje
Čistič vzduchu se musí co nejdříve vyměnit.
Přistavit vůz do servisu

Pokud se kontrolka rozsvítí, je nutné
zkontrolovat hladinu oleje. Pokud dochází k
Nízký tlak oleje řízení úniku, požádejte o asistenční službu. Pokud k
úniku nedochází, jeďte do nejbližšího servisu a
nepřekračujte rychlost 50 km/hod.

Některé dveře jsou otevřené
Aktivní funkce držení ve svahu
Bude proveden test brzdového pedálu
(strana 124)
Zjištěna chyba v systému dávkování
močoviny. Přistavit vůz do servisu, aby se
zabránilo výpadku napájení.

Zanesený filtr paliva

Přistavit vůz do servisu

Upozornění na
nízkou hladinu
chladicí kapaliny
motoru

Doplňte chladicí kapalinu motoru. Pokud
kontrolka nezhasne, jeďte co nejdříve do
servisu.

Var. signál vody v
palivu

Vypusťte vodu v odtoku předběžného
palivového filtru. Pokud kontrolka nezhasne,
jeďte co nejdříve do servisu.

Porucha aut.
Porucha aut. spouštění. Viz návod (strana 145)
spouštění. Viz návod
Zjištěna chyba systémů souvisejících s
Kritická chyba emisí
emisemi. Přistavit vůz do servisu, aby se
zabránilo výpadku napájení.
V nádrži na močovinu není dostatečná hladina
Doplňte nádrž
močoviny. Doplňte močovinu odpovídající
močoviny
normám, aby se zabránilo výpadku napájení.
Nízká hladina močoviny v nádrži na močovinu.
Nízká hladina
Doplňte močovinu odpovídající normám, aby se
močoviny
zabránilo výpadku napájení.
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Přístrojová deska
Počítadlo celkově ujetých kilometrů

Otáčkoměr
Nezvyšujte otáčky motoru až do červené nebezpečné
zóny, zejména při jízdě ze svahu.
Zelená zóna: hospodárná zóna
Modrá zóna: zóna aktivace motorové brzdy
Červená zóna: Nebezpečná zóna
Pokud se překročí max. povolené otáčky motoru, zazní
zvukový signál. Pokud zazní tento varovný signál,
snižte otáčky motoru. Motorová brzda se vypne při
hodnotě nad 2400 d/d.

Označuje rychlost na silnici (km/hod).

Udává otáčky motoru. S vozidlem jezděte tak, aby
ručička ukazatele zůstávala co nejvíce v zelené zóně.
Při jízdě s vozidlem dbejte na otáčky motoru.
Udržováním otáček motoru v zelené zóně se zajišťuje
hospodárnost.
Vyhněte se nadměrným otáčkám v červené
nebezpečné zóně. V opačném případě může dojít k
poškození motoru.
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Přístrojová deska
Ukazatel teploty chladicí kapaliny

Udává teplotu chladicí kapaliny motoru.
Pokud se ručička ukazatele nachází v červené oblasti,
může dojít k přehřátí motoru.

Palivoměr
V případě vozidel s regulovaným kompresorem se při
110 °C na ukazateli rozsvítí červená výstražná
kontrolka a zazní zvukový signál. U vozidel s
neregulovaným kompresorem se při 104 °C na
ukazateli rozsvítí červená výstražná kontrolka a zazní
zvukový signál. Hodnoty redukce momentu: 110 °C u
vozidel s regulovaným kompresorem, 104 °C u vozidel
bez regulovaného kompresoru.
Když se rozsvítí červená výstražná kontrolka, proveďte
následující:
• Zastavte vozidlo a uveďte motor do režimu
volnoběhu.
• Zatáhněte parkovací brzdu, zkontrolujte, zda
nedochází k úniku vody pod vozidlem (nelezte pod
vozidlo, kontrolu proveďte z boku).
• Otevřete kapotu a zkontrolujte hladinu vody v
pomocné nádrži na vodu u motoru.
• Pokud teplota vody neklesne, vypněte motor a
sklopte kabinu. Zkontrolujte, zda není poškozen
řemen motoru.
• Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody v oblasti
termostatu na přední straně motoru.
• V případě potřeby požádejte o podporu
autorizovaného prodejce společnosti Ford Cargo.
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Ukazuje stav paliva v nádrži.
0: prázdná
1/ : poloprázdná
2
1: plná
Žlutá výstražná kontrolka signalizuje nízkou hladinu
paliva v nádrži. Ihned doplňte palivo. Pokud dojde k
poklesu hladiny paliva, systém bude nabírat vzduch.
Upozornění na nebezpečí náledí
Pokud se venkovní teplota pohybuje v
rozmezí 0 až 4 stupně, svítí kontrolka
nebezpečí náledí. Pokud okolní teplota
klesne pod 0 stupňů, výstražná kontrolka
nebezpečí náledí bude v krátkých
intervalech blikat.

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Přístrojová deska
Indikátor tlaku vzduchu

Pokud chcete zobrazit tlak vzduchu v druhém obvodu,
stiskněte tlačítko na ukazateli. Ukazatel zobrazí po
určitém čase automaticky tlak obvodu s nejnižším
tlakem vzduchu.

Ukazatel tlaku oleje

Normální provozní tlak systému je 10,5 barů.
Pokud se na obrazovce zobrazí jakékoliv varování,
tlačítko na přístroji ztratí funkci výběru nádrže, protože
bude sloužit k potvrzení těchto varování. Pokud chcete
zobrazit 2. nádrž, přejděte z informační stránky na jinou
stránku.
Zvukové upozornění na tlak vzduchu
K dispozici jsou 2 nezávislé obvody vzduchového
systému pro přední a zadní brzdové systémy. Tlak
těchto systémů lze zjistit pomocí jednoho z ukazatelů
tlaku vzduchu.
Ukazatel automaticky zobrazí hodnotu tlaku v potrubí s
nízkým tlakem.
Pokud tlak vzduchu v obvodu signalizuje ukazatel
svítí kontrolka
.
Pokud tlak vzduchu v obvodu signalizuje ukazatel
svítí kontrolka
. Ukazatel tlaku vzduchu bude
vždy zobrazovat tlak vzduchu v obvodu s nejnižším
tlakem vzduchu.

,

,

Pokud tlak vzduchu poklesne pod 6,5 barů, aktivuje se
zvukové upozornění na tlak vzduchu.
Jakmile tlak systém dosáhne normálního provozního
tlaku v obou tlakových obvodech, bzučák se vypne.
Nejezděte s vozidlem dříve, než se deaktivuje zvukové
upozornění!
Pokud zvukové upozornění uslyšíte během jízdy,
vozidlo ihned zastavte. Zajistěte kola proti pohybu.
Umístěte bezpečnostní nápisy a zavolejte
autorizovaného dealera Ford Cargo.
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Ukazuje tlak motorového oleje v barech.
Tlak oleje se liší v závislosti na teplotě oleje a otáčkách
motoru.
Provozní tlak: 3 bary při 90 °C, 2500 ot./min
Tlak při volnoběhu: 1,5 baru při 90 °C, 2500 ot./min
Kontrolní světlo svítí, je-li nízký tlak oleje.
Když se rozsvítí červená výstražná kontrolka, proveďte
následující:
• Vozidlo zaparkujte na bezpečném místě, vypněte
motor.
Kontaktujte autorizovaného prodejce společnosti Ford
Cargo.

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Palubní počítač

SYMBOL

POPIS

První obrazovka, pokud je vaše
vozidlo vybaveno systémem
sledování jízdních pruhů

První obrazovka, pokud je vaše
vozidlo vybaveno systémem
sledování jízdních pruhů
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1-Napětí baterie
2-Hladina aditiva (močoviny)

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Palubní počítač

SYMBOL

POPIS

Hladina oleje

1-Kilometráž
2-Provozní hodiny motoru

30

1-Celkový počet provozních hodin
motoru
2-Indikátor kvality oleje

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Palubní počítač

SYMBOL

POPIS

1-Okamžitá spotřeba paliva
2-Průměrná spotřeba paliva

1-Průměrná rychlost
2-Vzdálenost, kterou lze ujet se
zbývajícím palivem
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Hladina oleje (olejoznak)

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Palubní počítač

SYMBOL

POPIS

Režim kotoučové brzdy
Vozidla s kotoučovými brzdami
Zobrazí se procento zbývající části
brzdového obložení pro každé kolo.

Režim bubnové brzdy
U vozidel s bubnovými brzdami se
na ukazateli příslušné nápravy
zobrazí výstraha na opotřebení
brzdového obložení.
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Volba jazyka

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Palubní počítač

SYMBOL

POPIS

Funkce

Stav baterie
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Zatížení nápravy

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Palubní počítač

SYMBOL

POPIS

Informační nabídka

Upozornění na kolizi nouzového
brzdového systému
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Informační nabídka s chybovými
kódy, které lze vynulovat stiskem

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Palubní počítač

Palubní počítač zobrazuje informace a případná
varovná hlášení.
Zobrazení palubního počítače lze změnit stiskem
tlačítka nabídky na pravé straně multifunkční páčky.

Informace palubního počítače, které lze resetovat,
můžete resetovat stiskem tlačítka v pravé dolní části
přístrojové desky.

POZOR
Vzhledem k tomu, že změna nastavení palubního
počítače během jízdy může nepříznivě ovlivnit
pozornost řidiče, významně se zvyšuje riziko nehody.
Nastavení je nutné provádět pouze u zaparkovaného
vozidla.
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Ovládací tlačítka
OBR. Č.

POPIS

OBR. Č.

1

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KLIMATIZACE

13

PRÁZDNÁ

2

VNITŘNÍ CIRKULACE

14

BRZDA NÁVĚSU

3

VYHŘÍVÁNÍ ZRCÁTEK

15

ZVEDÁNÍ ZADNÍ NÁPRAVY

4

VYHŘÍVÁNÍ ČELNÍHO OKNA

15

OVL. TLAČÍTKO PŘEDNÍHO PÉROVÁNÍ

5

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ ASR

15

SPÍNAČ ZVEDÁNÍ NEHNANÉ NÁPRAVY

5

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ ASR

16

ZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

6

REŽIM AUT. PŘEVODOVKY

17

ZVEDÁNÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY

6

REŽIM AUT. PŘEVODOVKY

17

ZÁMEK PŘEDLOHOVÉHO HŘÍDELE

AUTOMATICKÁ HYBRIDNÍ BRZDA

17

ZVEDÁNÍ PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ

7

17

SPÍNAČ KONTROLY TRAKCE

8

PODPORA ROZJEZDU VE SVAHU
ZAP. ČIŠTĚNÍ ČÁSTICOVÉHO FILTRU DIESEL

18

ZVEDÁNÍ KORBY

9

19

NOUZOVÝ BRZDNÝ SYSTÉM

20

ASISTENT PRO JÍZDU V PRUZÍCH

21

SPÍNAČ VÝSTRAŽNÝCH SVĚTEL

22

ELEKTRICKÝ JISTIČ (VOL.)
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RUČNÍ BRZDA

SYMBOL

9

STROPNÍ SVÍTILNY (VOL.)

10

VYP. ČIŠTĚNÍ ČÁSTICOVÉHO FILTRU DIESEL

10

MAJÁK (VOL.)

11

STŘEŠNÍ OKNO ZAP/VYP

12

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

Některé funkce nemusí být v závislosti na verzi vozidla dostupné.
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SYMBOL

POPIS

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Multifunkční páčky
Multifunkční páka (levá)

Nachází se na levé straně řízení.
Spínač má následující polohy:
1.

Houkačka

2.

Směrové světlo pravé

3.

Směrové světlo levé

4.

Ostřikování čelního skla

5.

Stěrače
5a.

Stěrače vypnuty

5b.

Nízkorychlostní stírání (dlouhý interval)

(V této poloze se aktivuje funkce automatického
stírání u vozidel s dešťovým čidlem.)
5c.

Normální rychlost stírání

5d.

Vysoká rychlost stírání
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6a- Dálková světla (světelná houkačka)
Světelná houkačka se ovládá krátkým zatažením a
uvolněním páčky.
6b- Dálková světla (nepřetržité)
Nepřetržité dálkové světlo se zapíná uvolněním páčky
po jejím vytažení do úplného zdvihu.

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Multifunkční páčky
Multifunkční páka (pravá)

U vozidel bez Intardéru a s 2stupňovou motorovou
brzdou EBS

1stupňová motorová brzda

U vozidel s Intardérem má 5 poloh.
U vozidel bez Intardéru má 2 polohy.

Motorová brzda
1. stupeň

Nízký brzdný výkon

2. stupeň

Vysoký brzdný výkon

Tato páčka světlo má následující funkce:
• Tempomat, zvýšení rychlosti a snížení rychlosti
• Motorová brzda a Intardér
12345-

Aktivace tempomatu a zvýšení rychlosti
Snížení rychlosti
Vypnutí tempomatu
Aktivace motorové brzdy
Obnovení tempomatu
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1. stupeň 100% motorová brzda
V poloze „0“ se u vozidel s EBS používá přechodová
funkce.

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Multifunkční páčky
Vozidla s intarderem:

Motorová brzda

Intardér

Bremsomat

Snížený brzdný výkon

Bremsomat (0%-100%)

Intarder 1

Snížený brzdný výkon

25% max. brzdného výkonu

Intarder 2

Snížený brzdný výkon

50% max. brzdného výkonu

Intarder 3

Vysoký brzdný výkon

75% max. brzdného výkonu

Intarder 4

Vysoký brzdný výkon

100% max. brzdného výkonu

Aktivace postupného brzdění

Deaktivace postupného brzdění

Páku postupného brzdění přepněte z polohy 1 do max.
polohy.
Vozidlo neustále zpomaluje podle zvolené polohy.
Poloha 1 = nízké zpomalení
Max. poloha = rychlejší zpomalení.

•
•
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Páka postupného brzdění:
poloha OFF nebo poloha 1 = funkce BREMSOMAT.

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
Tachograf (jen tachograf Stoneridge)

Displeje řidiče (funkce DDS)

Vložení karty

Pomocí tlačítka
nebo
zobrazte jeden z níže
uvedených displejů. Další informace o displejích řidiče
naleznete na adrese SE5000.com

Stiskněte a přidržte
tlačítko označené 1
(jste-li řidič), dokud se
vstup pro kartu
nevysune. Jste-li
spolujezdec (druhý
řidič), stiskněte 2.

Rychlost a tachometr
Typ karty vložené do vstupu 1

Typ karty vložené do vstupu 2

Zbývající čas jízdy
Kartu vkládejte čipem
nahoru.

Kartu zatlačte na své
místo do vstupu.

Zbývající čas jízdy před další
činností

Je zobrazen zbývající čas jízdy

Zbývající čas odpočinku
Zásuvku (vstup karty)
zavřete lehkým
zatlačením vpřed.

Při vkládání nebo vyjímání
karty musí být vozidlo v klidu.

Současná činnost řidiče
(odpočinek)

Další činnost (začátek denního
odpočinku)

Jak dlouho musí trvat odpočinek, aby
bylo možné získat další čas k jízdě

Zbývající čas odpočinku do získání
dalšího času k jízdě

Vyjmutí (vysunutí) karty
Současná činnost spolujezdce (k
dispozici)

Jste-li řidič, stiskněte a
přidržte tlačítko 1.
Jste-li spolujezdec
(druhý řidič), stiskněte
2.

Na displeji se zobrazí
výzva k výběru cílové
země. Pomocí
kurzorových tlačítek se
přesuňte do cílové
země. Potvrďte
stisknutím klávesy OK
.

Vstup se otevře.
Stiskněte kartu pod
otvorem ve vstupu, karta
se vysune.

Čas k jízdě dostupný po této
době přestávce/odpočinku

Doba jízdy od poslední
Přehled
přestávky/odpočinku
Současná aktivita řidiče

Celková doba přestávky řidiče

Současná aktivita spolujezdce
Doba činnosti spolujezdce
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Místní čas

Aktuální rychlost

Počítadlo celkově ujetých kilometrů

Manuální záznamy
Během ručního zadávání údajů lze před potvrzením
použít tlačítko
k návratu na předcházející výběr
nebo pro pohyb v nabídce.
1. Vložte
kartu řidiče
a vyčkejte,
dokud
tachograf
nezpracuje
údaje z
karty řidiče.
Displej ukazuje jméno držitele
karty, datum a čas od posledního vytažení karty a
místní čas/odchylku UTC.
2. Pokračovat s Odpočinek dosud? ANO nebo NE.
Poznámka: Po uplynutí času (1 nebo 20 minut) již
není ruční zadávání možné.

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
Rest until now (Odpočinek dosud)? ANO
Scénář: Karta řidiče byla vyjmuta na konci posledního
pracovního dne a vložena na začátku nového
pracovního dne.
1. Potvrďte
stiskem „YES“
(ANO).
2. Vyberte a
potvrďte možnost
„End Country“
(Cílová země) pro
aktuální pracovní
den.
3. Vyberte a
potvrďte možnost
Begin Country
(Výchozí země)
pro aktuální
pracovní den.
Poznámka! Kroky
2 a 3 se nepoužijí,
pokud doba mezi
vyjmutím a
vložením karty
nepřekročí devět
hodin.
4. Potvrďte, zda
potřebujete výtisk
nebo ne.
5. Výběrem a potvrzením možnosti „YES“ (Ano)
záznamy potvrďte, výběrem možnosti „NO“ (Ne)
záznamy vymažte nebo upravte.
6. Nyní jste připraveni k jízdě.

Rest until now
(Odpočinek dosud)? NO
Scénář: Přijeli jste v 15.23,
23. 11. a vyjmuli jste kartu.
Do 17.00 jste vykonávali
jinou práci a do 20.37,
23.11. jste odpočívali a poté
znovu vložili kartu.
1. Vybere a potvrďte
možnost NO (NE).
2. Potvrďte možnost „Add
manual entries“ (Přidat ruční
záznamy) tlačítkem „YES“
(Ano).
3. Zobrazí se následující. U
posledního vyjmutí karty se
zobrazí datum a místní čas.
4. Vyberte a potvrďte
činnost Work (Práce).
Upravte a potvrďte datum,
kdy činnost skončila (23.
11.). Výchozí čas je
nastaven na čas vložení.
Upravte a potvrďte čas
(hodinu a minutu), kdy
činnost skončila.
5. Zobrazí se následující.
6. Vyberte a potvrďte
činnost Rest (Odpočinek). V
tomto příkladu není třeba
nic upravovat.
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7. Pokračujte krokem 4 v kapitole Odpočinek dosud?
YES (ANO).
Hlášení na obrazovce
Na obrazovce se zobrazují 4 typy hlášení
Hlášení- obsahují informace o provozu a připomínky
pro řidiče. Hlášení nelze ukládat ani tisknout. Hlášení
lze odstranit stisknutím tlačítka Back (Zpět).
Předběžná varování- Zobrazují se jako včasné
připomenutí varovného hlášení. Předběžná varování se
ukládají a lze je vytisknout. Chcete-li předběžné
varování odstranit, dvakrát stiskněte tlačítko OK
Varování- Zobrazují se v situacích, jako např. jízda při
vysoké rychlosti, porušení zákona nebo selhání
záznamu tachografu. Varování se ukládají a lze je
vytisknout. Chcete-li varování odstranit, dvakrát
stiskněte tlačítko OK.
Poruchy-Jsou důležitější než varování a zobrazí se při
zjištění chyby v tachografu, snímači nebo na řídicí
desce. Poruchy se rovněž zobrazují při zjištění
neoprávněné úpravy zařízení. Poruchy se ukládají a lze
je tisknout. Potvrzují se stiskem tlačítka OK.

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
Výměna role papíru

Výpisy

Pozn.! Vyřazené části viz výpis
karty řidiče.
24hodinová karta řidiče

24hodinová karta řidiče

Datum a čas pořízení výpisu (čas UTC)

Datum a čas pořízení výpisu (čas UTC)

Typ tiskového výstupu (24h, karta)

Typ tiskového výstupu (24h, karta)

Příjmení držitele karty

Příjmení držitele karty (řidič)

Jméno držitele karty

Jméno držitele karty (řidič)

Identifikační číslo karty a země

Identifikační číslo karty a země

Datum vypršení platnosti karty řidiče

Datum vypršení platnosti karty řidiče
Příjmení držitele karty (druhý řidič)

Identifikace vozidla, VIN

Jméno držitele karty (druhý řidič)

Registrující členský stát a registrační značka
vozidla, VRN

Identifikační číslo karty a země

Výrobce tachografu

Datum vypršení platnosti karty spolujezdce

Katalogové číslo tachografu

Činnosti řidiče v chronologickém pořadí
uložené ve VU podle vstupu karty

Servis odpovědný za poslední kalibraci
Číslo servisní karty

Dotazované datum

Datum poslední kalibrace

Řidič

Poslední kontrola kontrolovaného řidiče

Registrující členský stát a státní poznávací
značka předchozího použitého vozidla

Dotazované datum a počet přítomných karet

Datum a čas vyjmutí karty z předchozího
vozidla

Stav počítadla kilometrů v 00:00 a 24:00 hod.

Stav počítadla kilometrů při vložení karty

Karta řidiče ve vstupu karty 1

Činnosti s časem zahájení a dobou trvání

VRN, registrační značka vozidla s vloženou
kartou řidiče
Stav počítadla kilometrů při vložení karty
Činnosti s vloženou kartou řidiče, doba
zahájení a trvání
Vyjmutí karty: Počítadlo kilometrů a ujetá
vzdálenost od posledního vložení, u kterého
je známá kilometráž.
Denní přehled činností, podrobnosti o
začátku a ukončení (čas, místo a stav
počítadla kilometrů)

Spolujezdec

Posledních pět událostí a závad z karty řidiče

Registrující členský stát a státní poznávací
značka předchozího použitého vozidla
Datum a čas vyjmutí karty z předchozího
vozidla
Stav počítadla kilometrů při vložení karty

Posledních pět událostí a závad jednotky
vozidla

M= Manuální záznamy činností řidiče
*= Doba odpočinku trvající alespoň jednu
hodinu
Přehled časových úseků bez vložené karty
ve vstupu karty řidiče.
Přehled časových úseků bez vložené karty
ve vstupu karty druhého řidiče.

Denní přehled činností, podrobnosti o
začátku a ukončení (čas, místo a stav
počítadla kilometrů) (řidič)

Místo kontroly
Podpis kontrolora
Podpis řidiče

Denní přehled činností, podrobnosti o
začátku a ukončení (čas, místo a stav
počítadla kilometrů) (druhý řidič)
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
Tachograf VDO (DTCO-1381)
Instalace karty řidiče

1.
2.

3.
4.
1. řidič

Ukazatel, který se zobrazí po varování, že karta řidiče
není ve vstupu karty 1
Karty řidiče lze vkládat pouze tehdy, když je
vozidlo v parkovací poloze z důvodu
bezpečnosti provozu a správného chování
podle předpisů!

Zapněte zapalování.
(* požadováno pouze u modelu ADR)
1. řidič, který bude řídit vozidlo, vloží svou vlastní
kartu řidiče do 1. vstupu karty tak, aby čip směřoval
nahoru a šipka dopředu.
Následující operace se řídí prostřednictvím
nabídky.
Po načtení karty 1. řidiče vloží 2. řidič svou kartu
do 2. vstupu karty

Popis
Nabídky se zobrazují v jazyce, který je nahrán na kartě
řidiče. Jazyk lze případně nastavit individuálně podle
vašich preferencí. Displej s údaji o řidiči a funkce
nabídky pro tisk lze používat pouze v případě, že
souvisí s vloženou kartou, tj. nabídka „Print 2nd Driver”
(Tisk 2. řidič) se zobrazí pouze v případě, že je do
vstupu 2 vložena karta řidiče.

Kartu řidiče lze vložit rovněž během jízdy, tato operace
však bude zaznamenána a nahlášena jako incident.
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Manuální zadávání
V souladu s předpisy je nutné činnost, kterou
nelze zaznamenat na kartu řidiče, přidat ručně.
(Podrobnosti týkající se činnosti

Card retrieval (Vyjmutí karty)
(15.04.15)
16:31 Local time (Místní čas)

Insertion (Vložení)
(18.04.15)
07:35 Local time (Místní
čas)

Unknown time frame
(Neznámý časový
rámec)

Příklad neznámého časového rámce
Při každém vložení karty řidiče lze provést následující
činnosti:
•
Přidat dobu odpočinku
;
•
Pokračovat ve směně;
•
Pokračovat ve směně, ukončit směnu a/nebo
umístit činnosti před další směnu;

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
Obecný postup
• Vyberte jakoukoliv funkci nebo činnost z oblasti pro
zadávání nebo zadejte numerickou hodnotu
.
•

Svůj výběr potvrďte tlačítkem

Po dobu 4 sekund se bude zobrazovat datum a čas
posledního vyjmutí karty v místním čase (symbol „•“)

.

•
Uvítací zpráva: Po dobu 3 sekund se zobrazí nastavený
místní čas 07:35 a čas UTC 05:35UTC (časový posun =
2 hodiny).

Zobrazí se příjmení řidiče. Stavový řádek signalizuje, že
je načtená karta řidiče

•

Pokud žádnou činnost vybrat nechcete, vyberte
tlačítko „No“ (Ne) a pokračujte krokem 9.
Pokud vyberte možnost „Yes“ (Ano) tachograf
DTCO 1381 vás požádá o ruční zadání.

= Manuální zadávání;
- Vstupní pole činnosti bliká
Časový interval mezi vyjmutím karty (řádek 1) a
vložením aktuální karty (řádek 2) se zobrazuje v
místním čase.
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2. řádek = blok pro zadávání
Poté lze v následujícím pořadí zadat logické proměnné
(blikající oblasti pro zadávání)
„Event - Day - Month - Year - Hour - Minute“ (Událost –
Den – Měsíc – Rok – Hodina – Minuta).
Po dosažení konce doby operace vložení se operace
ukončí.
Před potvrzením manuálně zadaných údajů se zobrazí
níže uvedená výzva.

•
•

Vyberte a potvrďte zemi.
V případě nutnosti vyberte a potvrďte region.

•

Zadanou zemi lze zrušit tlačítkem

.

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
Při načítání karty řidiče jsou dočasně
deaktivovány diskrétní funkce:

•

Potvrďte zadání tlačítkem „Yes“ (Ano).

•

Vyberte „No“ (Ne).

•

Spouštění funkcí nabídky

•

Vyžádání karty tachografu

Po stisknutí tlačítka nabídky nebo tlačítka vysunutí
karty se zobrazí zpráva.
Nyní můžete postupně opravit dostupné proměnné.
přidržením tlačítka lze přeskočit na další
zadávací pole nebo na další úplný vstupní blok.

Zobrazí se standardní displej (a). Význam symbolů
karty zobrazených před tímto úkonem je uveden níže:
• „_“ Karta řidiče je ve vstupu karty.
• „ “ Můžete zahájit jízdu hlavní údaje jsou načteny.

 Možnosti oprav
Možnost výběru a oprav dostupných proměnných ve
vstupním bloku je k dispozici pomocí tlačítka
(tlačítko zpět).
Pokud na otázku „M input confirmation - confirm?“
(Potvrdit zadání M?) odpovíte „No“ (Ne), zobrazí se
nejprve krok 4 a poté se zobrazí celý vstupní blok (krok
5).
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•

•

Manuální zadávání země

V prvním zadávacím poli
vyberte symbol
„Final country" (Cílová země) a potvrďte (Lze
provést pouze tehdy, když se první čas manuálního
zadání nekryje s časem zadání země při posledním
vyjmutí karty.)
Vyberte a potvrďte zemi.

Výběr země
Nejprve se zobrazuje naposledy vybraná země.
Tlačítky šipka nahoru/dolů následně zobrazíte poslední
čtyři zadané země. Označení: Dvojtečka před zkratkou
země: ":B"
Další výběr se provádí v abecedním pořadí, počínaje
písmenem „A“:
•
A, Z, Y, X, W, ... atd. tlačítkem
•
A, B, C, D, E, ... atd. tlačítkem
Po stisku tlačítka nabídka postupuje rychleji
(funkce automatického opakování)
 Postup zrušení zadávání
Pokud se během zadávání nezadá žádný vstup/údaj,
po 30 sekundách se zobrazí následující indikátor

Nebo:

•
•

Vyberte symbol „Start country“ (Výchozí
země) a potvrďte.
Vyberte a potvrďte zemi.
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V zadávání lze pokračovat, pokud se v následujících 30
sekundách stiskne tlačítko
. Po uplynutí této doby
nebo při zahájení jízdy se načítání karty řidiče dokončí
a zobrazí se standardní displej (a).
Verze 2.1:
Vstupy/údaje potvrzené tlačítkem se
zaznamenávají v tachografu DTCO 1381.
Verze 2.2: Je nutné provést potvrzení údajů, jinak se
zadané údaje nezaznamenají. Jedná se také o případ,
kdy se údaje zadávají vzdáleně nebo přímo do DTCO
1381. Manuální zrušení zadání s požadavkem na kartu
řidiče.

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
Přidání činnosti „resting time“ (doba odpočinku)
Vložení karty

Příklad 1:
Card retrieval (Vyjmutí
karty) (15.04.15)
16:31 Local time (Místní
čas)

Potvrzení činnosti

Insertion (Vložení)
(18.04.15)
07:35 Local time (Místní
čas)

Přidání doby odpočinku
Upozornění: Zadání se provádí v místním čase.
1.
2.

3.
4.
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Tlačítko držte stisknuté
Automaticky skočí na poslední zadávací pole (blikají
minuty).
Potvrďte zadání stiskem tlačítka.
Postupujte podle pokynů v nabídce

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf


Pokračování ve směně
Vložení karty

Příklad 2:
Card retrieval (Vyjmutí
karty) (24.02.15)
23:32 Local time (Místní
čas)

Zadání činností/data

Insertion (Vložení)
(25.02.15)
2:30 Local time (Místní čas)

Dokončení činnosti
Upozornění: Zadání se provádí v místním čase.
1.

Nastavte první činnost

2.

Nastavte a potvrďte datum, nastavte a potvrďte hodinu,
nastavte a potvrďte minutu.

3.

Nastavte druhou činnost

a potvrďte.

4.

tlačítko přidržte stisknuté, začnou blikat minuty.

5.

Potvrďte zadání stiskem tlačítka.

6.
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a potvrďte.

Postupujte podle pokynů v nabídce

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf


Pokračování ve směně a přidávání činností k předchozí směně
Příklad 3:

Vložení karty

Card retrieval (Vyjmutí
karty) (24.02.15)
23:32 Local time (Místní
čas)

Zadání činností/data
Zadání země

Dokončení
činnosti

Konec
směny

Insertion (Vložení)
(25.02.15)
2:30 Local time (Místní čas)

Před přidáním
činnosti
Začátek
směny

Upozornění: Zadání se provádí v místním čase.
1. Nastavte a potvrďte první činnost pomocí tlačítka V
2.
3.
4.
5.
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Vyberte symbol „Cílová země“ a potvrďte.
Vyberte a potvrďte zemi.
„?“ = Nastavte a potvrďte činnost neznámého data
příslušným datem a časem.
Úkon opakujte ve stejném systému, dokud nedosáhnete
doby vložení karty.

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
Nastavení činností
Doba jízdy (během jízdy automaticky)

3.


U pomocného řidiče stiskněte tlačítko 2.
řidiče;
Automatické nastavení

Po zapnutí nebo vypnutí zapalování se na standardním
displeji (a) zobrazí automatická změna činnosti (1)
a/nebo (2) a bliká přibližně 5 sekund. Poté se opět
objeví předchozí zobrazení.

Doba trvání všech ostatních úkonů
Doba pohotovosti (délka čekání, doba trvání
asistence, doba spánku 2. řidiče během jízdy)
Doby přestávek a doby odpočinku


Manuální nastavení

Tachograf DTCO 1381 automaticky přepíná na
následující činnosti:
Vozidlo...
Během jízdy

2. Řidič

Během parkování

Činnosti blikající ve standardním zobrazení (a)
V případě potřeby změňte nastavenou činnost
podle právě prováděné činnosti.

Činnost lze nastavit pouze u zaparkovaného
vozidla
1.

1. Řidič

Na konci směny nebo během přestávky
bezpodmínečně nastavte činnost na symbol
postele. Tím je zaručena spolehlivost výpočtu
počítadla VDO Counter.

U řidiče, který řídí vozidlo, stiskněte tlačítko
činnosti 1. řidiče;


Automatické nastavení po zapnutí nebo
vypnutí zapalování *
Po zapnutí/vypnutí zapalování lze tachograf DTCO
1381 přepnout na definovanou činnost, např.
2.

Stiskněte tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí
požadovaná činnost
(1). Přibližně po 5
sekundách se zobrazí předchozí indikátor
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
Poznámka
Na požádání zákazníka lze autorizovaným servisem
naprogramovat, na kterou činnost tachograf DTCO
1381 automaticky přepne po zapnutí zapalování;


Osobní informace
Křestní jméno a příjmení
Číslo karty řidiče nebo řidičského
průkazu
Registrační značka vozidla

Manuální upřesňování činností

Podle nařízení jste jako řidič povinen upřesnit činnosti v
následujících situacích:

Místo na začátku směny
Místo na konci směny

•

Při poruše tachografu DTC01381.

Stav tachometru na konci směny

•

V případě ztráty, odcizení, poškození nebo
nefunkčnosti karty řidiče je nutno na začátku a na
konci jízdy z tachografu DTCO 1381 vyhotovit
denní výtisk. Popřípadě se do něj musí ručně
dopsat doba pohotovosti a ostatní pracovní
doba.

Stav tachometru na začátku směny
km
Dat.
Sig.

Na zadní stranu role papíru máte možnost ručně (2)
zapsat svou činnost a doplnit výtisk osobním údaji (1).

Počet najetých kilometrů
Datum
Podpis řidiče
Dodržujte zákonná ustanovení platná ve vaší
zemi!

Ruční zapsání činností
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Pokud se některá událost neustále opakuje, obraťte se na autorizovaný odborný servis!
Piktogram / Příčina
Narušení bezpečnosti.

Narušení bezpečnosti.

Výpadek napájení

Konflikt pohybu
Závada snímače

Význam

Opatření

Možné příčiny mohou být následující:
•
Chyba v datové paměti, bezpečnost dat v tachografu DTCO
1381 již nelze zaručit.
•
Data senzorů již nejsou spolehlivá.
•
Skříň tachografu DTCO 1381 byla neoprávněně otevřena.
•
Zámek karty je poškozen nebo nefunguje.
•
Tachograf DTCO 1381nerozpozná správně vloženou kartu
tachografu
•
Nastal problém s identitou nebo pravostí karty tachografu nebo
data zaznamenaná na kartě tachografu nejsou spolehlivá.

Potvrďte hlášení.

Napětí bylo odpojeno nebo napájecí napětí jednotky DTCO 1381 /
senzoru je příliš nízké nebo příliš vysoké. Toto hlášení se může za
určitých okolností vyskytnout také při běžícím motoru!

Potvrďte hlášení.

Potvrďte hlášení.
Pokud tachograf DTCO 1381 rozpozná porušení bezpečnostní,
v důsledku čehož již nelze zaručit správnost dat na kartě
tachografu, karta se automaticky (i za jízdy) vysune! Kartu
tachografu vložte znovu, případně ji nechejte zkontrolovat.

Rozdíl při vyhodnocení pohybu vozidla mezi snímačem a nezávislým Potvrďte hlášení.
zdrojem signálu. Případně nebyla během přepravy nastavena
Co nejdříve kontaktujte autorizovaný servis.
funkce (trajekt/vlak).
Porucha komunikace se snímačem.
Potvrďte hlášení.
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Tachograf
Chování při podpětí/přepětí

Případ 3:

(3)

Tento případ odpovídá přerušení napětí. Automaticky
se zobrazí standardní zobrazení (a). Tachograf DTCO
1381 nemůže plnit svůj úkol kontrolního přístroje!
Činnosti řidičů se nezaznamenávají.


Standardní obratovka (a): Porucha napájecího napětí
Momentálně příliš nízké nebo vysoké napájecí napětí
tachografu DTCO 1381 se projevuje ve standardním
zobrazení (a) následovně:
1.

případ:

(1) Podpětí nebo...

2.

případ:
(2) Přepětí - Tachograf DTCO 1381
i nadále ukládá činnosti. Funkce tisku nebo
zobrazení dat, jakož i zasunutí nebo vyjmutí karty
tachografu nejsou možné!

Přerušení napětí

Zobrazení hlášení „Indikátor zpráv „Voltage cut-off“
(Přerušené napájení) Jakmile je opat napětí k dispozici,
objeví se na cca 5 sekund verze provozního softwaru
(1) a verze aktualizace softwaru modulu (2).
Tachograf DTCO 1381 poté zobrazí hlášení „Voltage
cut-off“ (Přerušené napájení).
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Pokud se při správném palubním napětí na displeji
trvale zobrazuje symbol
, kontaktujte
autorizovaný servis! Při poruše tachografu DTCO
1381 je vaší povinností činnosti zaznamenávat
ručně.

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
Kódy země
Přiřazení hodnot
A
Rakousko
AL
Albánie
A
Andorra
ARM
Arménie
AZ
Ázerbájdžán
B
Belgie
BS
Bulharsko
BIH
Bosna a Hercegovina
BV
Bělorusko
CH
Švýcarsko
CV
Kypr
CZ
Česká republika
D
Německo
DK
Dánsko
E
Španělsko 1)
EC
Evropská Unie
EST
Estonsko
EUR
Jiné evropské země
F
Francie
FIN
Finsko

FL
FR/FO
GE
GR
H
HR
I
IRL
IS
KZ
L
LT
LV
M
HC
MD
HK
MNE
N
NL
P

Lichtenštejnsko
Faerské ostrovy
Gruzie
Řecko
Maďarsko
Chorvatsko
Itálie
Irsko
Island
Kazachstán
Lucembursko
Litva
Lotyšsko
Malta
Monako
Moldávie
Makedonie
Černá Hora
Norsko
Nizozemsko
Portugalsko
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PL
RO
RSM
RUS
S
SK
SLO
SRB
TM
TR
UA
UK
UZ
V
WLD

Polsko
Rumunsko
San Marino
Ruská federace
Švédsko
Slovenská republika
Slovinsko
Srbsko
Turkmenistán
Turecko
Ukrajina
Spojené království, Atdemeyh Guemsey.
Jersey, ostrov Man, Gibraltar
Uzbekistán
Vatikán
Jiný svět

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf


Regionální značky

Přiřazení hodnot - Španělsko
AN
Andalusie
AR
Aragonie
AST
Asturie
C
Kantabrie
CAT
Katalánie
CL
Kastilie - Leon
CM
Kastilie - La Mancha
CV
Valencie
EXT
Extremadura
G
Galicie
IB
Baleárské ostrovy
IC
Kanárské ostrovy
LR
La Rioja
M
Madrid
MU
Murcia
NA
Navarra
PV
Baskicko
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Vyjmutí karty řidiče

1.

Karta řidiče může po ukončení směny
zpravidla zůstat ve vstupu karty – nutné

2.

nastavit činnost
Při výměně řidiče nebo vozidla je nutno kartu
řidiče ze vstupu karty vyjmout.

3.

Kartu řidiče lze vyjmout, pouze pokud je vozidlo
zaparkováno!

Zapněte zapalování.
(* požadováno pouze u modelu ADR)
Nastavte požadovanou činnost; například
„symbol postýlky“
na konci směny.
Vyjměte kartu ze vstupu 1 nebo 2, ve kterém je
vložena; Následující operace se řídí
prostřednictvím nabídky.

Požadavek karty při manuálním zadávání
1.
Vyjměte kartu ze vstupu 1 nebo 2, ve kterém je
vložena;
2.
Na následující otázku zvolte odpověď „No“ (Ne) a
potvrďte.

Pokud je zásuvka tiskárny otevřena, nelze
vyjmout kartu ze vstupu 2! Níže uvedené
oznámení vás na takovou situaci upozorní.
3.
Pokračování
Manuální zadávání zrušeno, tachograf DTCO 1381
zaznamenává aktivitu „?“ po neznámou dobu.

Kartu lze vyjmout po zasunutí zásuvky tiskárny.

Vyjmutí karty řidiče
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Volby po vyjmutí karty řidiče

Krok / nabídka na displeji

Popis poznámek

1.

Zobrazí se příjmení řidiče. Stavový řádek signalizuje, že tachograf
DTCO 1381 přenáší data na kartu řidiče.

2.

•
•
•

Vyberte a potvrďte zemi.
V případě nutnosti vyberte a potvrďte region.
Chcete-li například pokračovat ve směně, zrušte zadání země

3.

•

pomocí tlačítka
Chcete-li provést výtisk, zvolte možnost „Yes“ (Ano) a potvrďte, v
opačném případě zvolte „No“ (Ne) a potvrďte.

4.

Chcete-li provést výtisk v čase UTC (koordinovaném světovém
čase) (dle zákona) zvolte volbu „Yes“ (Ano).
•
Zvolíte-li a potvrdíte „No“ (Ne), výstup bude v „Local time“ (Místní
čas)
Po zvolení příslušné funkce je postup zobrazen na displeji.

5.

Karta řidiče se vysune a zobrazí se standardní displej (a).

Volbu proveďte tlačítky
tlačítkem .

nebo

a výběr potvrďte

•
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V závislosti na situaci se na displeji může zobrazit
upozornění na vypršení platnosti karty řidiče,
pravidelnou kontrolu nebo na nutnost provést stažení
dat z karty řidiče.
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Tachograf
▪ Výměna řidiče/vozidla během provozu
Případ 2:
Řidič 1 a/nebo řidič 2 opustí vozidlo
1.
Každý řidič vyjme vlastní kartu a pokud je to
nutné, provede denní výtisk a vyjme kartu
z tachografu DTCO 1381.
2.
Nová dvojice řidičů vloží karty dle svých rolí (řidič
1 nebo řidič 2)

Výměna karty řidiče
Případ 1:
Jízda ve dvou, řidič 2 vystřídá řidiče 1
1.
Vyjměte karty řidičů ze vstupů a vložte do jiného.
První vloží kartu řidič 2 (nyní řidič 1) do vstupu 1
a poté řidič 1 (nyní řidič 2) do vstupu 2.
2.
Zvolte požadovanou činnost.

3. situace – smíšený provoz:
Řidič pracující s různými typy tachografů
•
Například kolečkový tachograf nebo ...
•
digitální tachograf dle normy č. 3821V85/AET,
příloha I B, například DTCO 1381.
Řidič musí být při kontrole schopen předložit následující
položky za stávající týden a předchozích 28 dnů:
•
Karta řidiče (1),
•
Výtisky z digitálního tachografu (2) např. při
poškození či nefunkčnosti karty řidiče,
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•
•

Vyplněná kolečka tachografu (3)
a v případě potřeby písemné záznamy činnosti

Dodržujte zákonná ustanovení platná ve vaší
zemi!

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
▪ Indikační a obslužné prvky

Panel s
dvoutlačítkovým
ovládáním

(1) Displej
(2a) tlačítka 1. řidiče
(2b) Kombinované tlačítko 1. řidiče
(3) Vstup na karty 1
(4) Rozhraní pro stahování
(5a) Tlačítka 2. řidiče
(5b) Kombinované tlačítko 2. řidiče
(6) Vstup na karty 2
(7) Tlačítko otevření zásuvky tiskárny
(8) Trhací hrana
(9) Tlačítka nabídky
(a)

Panel s
jednotlačítkovým
ovládáním*

Značka pro variantu ADR
(ADR =
Evropská dohoda o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných nákladů)

Tachograf DTCO 1381 lze ovládat vzdáleně
prostřednictvím vhodného příslušenství Po změně
údajů, které jsou důležité dle právních předpisů (vyjmutí
karty, změna činnosti atd.), musí na tachografu řidič
volbu potvrdit.
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
Piktogram / Příčina
Tisk...
Záznam nahrán
Zobrazení není možné!
Vyčkejte prosím!
Počet dnů do kalibrace 18

Neplatné za 15 dnů

stáhnout za 7 dnů

Význam
Opatření
Oznámení funkce.
Tato upozornění se po třech sekundách automaticky
odstraní. Není třeba provádět další úkon.
Oznámení, že tachograf DTC01381 zaznamenal vstup.
Údaje nelze zobrazit během tisku.
Karta tachografu nebyla zcela načtena. Nelze zobrazit funkce
nabídky.
Další pravidelná kontrola se blíží, například za 18 dnů. Z důvodu
technologických změn nejsou uváděny nezbytné kontroly! V
autorizovaném servisu lze nastavit, kdy se má upozornění zobrazit.
Platnost certifikace tachografu vyprší za 15 dnů, například!
V autorizovaném servisu lze nastavit, kdy se má upozornění
zobrazit.
Další stažení dat z karty řidiče je nutno provést např. za 7 dnů
(standardně). V autorizovaném servisu lze nastavit, kdy se má
upozornění zobrazit.
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
▪ Údržba a čištění
 Čistění tachografu DTCO 1381
Těleso zařízení, obrazovku a tlačítka očistěte
navlhčenou látkou nebo látkou s mikrovlákny.
K čistění nepoužívejte hrubý materiál,
rozpouštědla, jako je např. ředidlo nebo
benzín.
 Povinnost kontroly tachografu
Kontrolní údržba není u tachografu DTCO 1381 nutná.
Správná funkčnost tachografu DTCO 1381 by se měla
každé dva roky nechat ověřit v autorizovaném servisu.
Dodatečná kontrola je nutná v níže uvedených
případech...
•
V případě změny čísla silničního impulsu nebo
průměru pneumatik,
•
Po provedení opravy tachografu DTCO 1381,

•
•

Po výměně registrační značky vozidla,
Pokud se čas UTC odchyluje o více než 20
minut.

Data archivujte, případně si uschovejte zmíněný
záznam pro účely kontroly.


Při každé kontrole zajistěte obnovu
instalačního štítku a ujistěte se, zda jsou
uvedeny všechny příslušné informace. V rámci
povinnosti kontroly zajistěte, aby nebylo
napájení tachografu DTCO 1381 přerušeno na
dobu delší než 12 měsíců; například
odpojením akumulátoru vozidla
 Oprava / výměna tachografu DTCO 1381
Autorizovaný servis může z tachografu DTCO 1381
stáhnout data a doručit je příslušné společnosti.
Pokud nahraná data nelze zkopírovat z důvodu
poruchy, o této události musí servis vyhotovit záznam.
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Likvidace součástí
Tachograf DTCO 1381 a jeho systémové
součásti lze zlikvidovat dle předpisů pro likvidaci
tachografu EC v příslušném členském státu

OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Tachograf
▪ Automatické nastavení činnosti po nastartování/vypnutí motoru
Automaticky nastavená činnost ...
... po zapnutí zapalování

... po vypnutí zapalování

Ostatní pracovní doba

Ostatní pracovní doba

Řidič 1

Pauza / doba odpočinku

Řidič 1

Pauza / doba odpočinku

Doba pohotovosti

Doba pohotovosti
Beze změny

Pauza / doba odpočinku

Pauza / doba odpočinku

Ostatní pracovní doba

Ostatní pracovní doba

Beze změny

Během „manuálního zadávání“ (doplnění
činností na kartě řidiče) je tato možnost
nefunkční! Nedochází ke změně činnosti po
vypnutí/zapnutí zapalování!

Nastavenou funkci označte „zatržítkem“
v tabulce.

Informace o tachografu DTCO 1381

Řidič 2

Řidič 2

Beze změny

Doba pohotovosti

Upozornění!
Nastavení činnosti po nastartování/vypnutí motoru
může naprogramovat výrobce vozidla!

Doba pohotovosti

Typ:
Č.:
Rok:
Datum nastavení: ___________________
Podpis: _______________________________

Beze změny
Automatické nastavení po zapnutí/vypnutí zapalování
je viditelné ve standardním zobrazení (a). Činnost bliká
přibližně 5 sekund, poté se objeví předchozí zobrazení.
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OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE
Simulační jednotka tachografu
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OBSLUHA

OBSLUHA
Odemykání a zamykání vozidla
Klíče
K vozidlu jsou dodávány 2 klíče, jeden k používání a
jeden jako náhradní.

POZOR
Klíč do zapalování má imobilizér proti krádeži vozidla.
Nové klíče je možno naprogramovat v autorizovaném
servisu Ford Otosan.

•
•
•
•
•

Dveřní zámky
Zapalování
Přední kryt

Palivová nádrž
Nádrž na močovinu (pouze na vozidlech Euro 5 a
Euro 6)
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OBSLUHA
Odemykání a zamykání vozidla
Kontrola vstupu:

Chyba je vyřešena, jakmile jsou dveře zcela zavřeny.
POZOR
Po zakoupení nového dálkového ovládání musí být toto
ovládání spárováno s vozidlem. Informace o spárování
ovladače s vozidlem vám poskytne autorizovaný
prodejce.

Dveře lze odemykat a zamykat dálkovým ovládáním.
1- Tlačítko zamykání
2- Tlačítko odemykání
Centrální zámek se odemkne po stisknutí tlačítka na
ovladači. Zámek lze uzamknout stisknutím tlačítka
zamykání.
Pokud se na 2 vteřiny rozsvítí směrové ukazatele:
Dveře jsou zamčeny.
Pokud nedojde k uzamčení některých ze dveří
z jakéhokoli důvodu (mechanický nebo elektronický),
chyba je rozpoznána a dveře jsou opět odemknuty.
Centrální zamykání je při manuálním odemykání a
zamykání dočasně vypnuto, dokud nejsou oba zámky
ve stejné poloze.

K zamknutí dveří dojde po odemknutí centrálního
zámku dálkovým ovládáním, pokud přitom dveře nebyly
fyzicky otevřeny.
Jakmile vozidlo překročí rychlost 10 km/h, dojde
k automatickému uzamknutí
POZOR
Modul se přepne do režimu ochrany, pokud je centrální
zámek úspěšně odemknut a zamknut 8krát jak
manuálně, tak prostřednictvím dálkového ovládání.
Systém přeruší manuální činnost a činnost ovládání po
dobu 7 vteřin. Úkon bude proveden po 7 vteřinách.
Tento stav přestane, pokud nečinně vyčkáte minutu.
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Otevření oken dálkovým ovládáním
Pokud se tlačítko odemykání stiskne déle než 3 vteřiny,
dveře se odemknou a okna jsou stažena.
Tato funkce zahrnuje také otevření střešního okna u
vozidel s elektrickým ovládáním.
Zavírání oken dálkovým ovládáním
Pokud se tlačítko zamykání stiskne déle než 3 vteřiny,
dveře se zamknout a okna se zatáhnou.
Tato funkce zahrnuje také zavření střešního okna u
vozidel s elektrickým ovládáním.
K zavření oken nedojde, pokud u nich není nastavena
funkce „Quick Window Closing“ (Rychlé zavírání oken).

OBSLUHA
Odemykání a zamykání vozidla
Vnější madlo

Vnitřní západka dveří

Nastupování a vystupování
Při nastupování a vystupování dodržujte 3bodový
princip. Při nastupování se nedržte za volat.
Čemu se vyhnout:
Při nastupování nevyužívejte volant místo držadla.
Nevystupujte z vozidla čelem vpřed.
Nevystupujte z vozidla seskočením ze schůdků.

Dveře se otevírají zatažením západky k sobě. Dveře se
zamykají otočením klíče ve směru hodinových ručiček a
odemykají otočením proti směru hodinových ručiček.

Chcete-li otevřít dveře zevnitř vozidla, zatáhněte za
západku. (1)
Chcete-li uzamknout dveře zevnitř, zatlačte západku
směrem ven z vozidla (2)
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OBSLUHA
Odemykání a zamykání vozidla
Windows

1- Ovládání bočního okna u řidiče
2- Ovládání bočního okna u spolujezdce

Okno se otevírá nebo zavírá při stisknutí příslušného
tlačítka.
Úkon je zastaven automaticky, jakmile je okno zcela
zavřeno nebo otevřeno.
Tlačítka jsou aktivní po přepnutí klíče do polohy
žhavení a 30 vteřin po vypnutí motoru.

Po světelné signalizaci zavřete okno jediným stisknutím
a dále tlačítko podržte, dokud se zámky
neodemknou/nezamknou.
Otevírání/zavírání oken lze provést zvlášť u okna řidiče
a okna spolujezdce.
Tento úkon nelze provést zároveň.

Rychlé zavření okna
Okno je automaticky zavřeno, pokud je příslušné
tlačítko jednou krátce stisknuto.
Pokud se při zavírání okno zastavuje, dojde opět
k otevření na určitou úroveň.

Rychlé otevírání oken
Po krátkém stlačení spínače směrem dolů a jeho
uvolnění se aktivuje funkce rychlého otevírání oken, ta
se automaticky zcela otevřou.

UPOZORNĚNÍ
Pokud se okno zasekne třikrát za sebou při rychlém
zavírání, funkce rychlého zavírání se vypne.
Ovládání oken lze spustit, jsou-li dveře zavřeny a
zámek je odemknut.
Nejdříve okno z poloviny zavřete nebo alespoň z jedné
čtvrtiny.
Poté okno zcela otevřete a stiskněte tlačítko, dokud
není obdržen signál.
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OBSLUHA
Odemykání a zamykání vozidla
Otevírání/zavírání kapoty

POZOR
Při otevírání a zavírání kapoty přidržujte a tlačte na
střed kapoty.
Nevyvíjejte tlak pouze na jednu stranu kapoty.

Otevírání:
Kapotu lze otevřít klíčem zapalování. Otočte klíč proti
směru hodinových ručiček. Kapotu lehce nadzvedněte,
písty otevřou kryt.
Zavírání:
Zatlačte kryt na původní pozici a zatlačte na části
zamykání.
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OBSLUHA
Větrání kabiny
Manuální střešní okno

Elektrické střešní okno

Elektrické střešní okno se otevírá nebo zavírá stiskem
příslušného tlačítka.
Činnost se automaticky zastaví, jakmile elektrické
střešní okno dosáhne nejvyšší nebo nejnižší polohy.
Tlačítka jsou aktivní při zapnutém zapalování.
Otevřené střešní okno se automaticky zavře po jednom
krátkém stisku ovládacího spínače.
Zavřené střešní okno se automaticky otevře po jednom
krátkém stisku ovládacího spínače.
Odvzdušňovací ventil s membránami

Zapnutí: Pomocí přední a zadních tyčí pevně zatlačte
kryt nahoru. Otevření krytu zezadu nebo zepředu se
provádí ve dvou různých krocích. Otevírejte přední
stranu, zadní stranu nebo obě strany, dokud
nedosáhnete požadované úrovně větrání.

Elektrické střešní okno se ovládá spínačem umístěným
na středovém panelu.

Zavírání: Pevným uchopením tyče stáhněte kryt dolů.
Kabina je vybavena ventilační funkcí s ventilem se
2 membránami na zadní straně spodního lehátka.
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OBSLUHA
Sedadla a lehátka
Sedadla

72

1

Nastavení výšky

2

Nastavení tlumiče

3

Rychlé spuštění

4

Horizontální posunutí

5

Předozadní nastavení

6

Klidová poloha

7

Nastavení sklonu sedadla

8

Nastavení hloubky sedadla

9

Loketní opěrka

10

Nastavení sklonu loketní opěrky

11

Topení

12

Nastavení opěradla

13

Bederní opěra

OBSLUHA
Sedadla a lehátka
Rychlé spuštění

Nastavení výšky

Nastavení odpružení

Sedadlo lze spustit do nejnižší polohy stisknutím
tlačítka a jeho zajištěním (před vystoupením z vozidla).

Výšku lze nastavit v 8 různých polohách.

Tvrdost odpružení lze nastavit plynule od měkkého po
tvrdé pomocí tlačítka pro nastavení tvrdosti.

Po stisknutí a uvolnění tlačítka (po nastoupení do
vozidla) by se sedadlo mělo zvednout do polohy pro
jízdu.

Zatažením nebo zatlačením páčky se výška sedadla
změní o jeden stupeň nahoru nebo dolů.
Při změně výšky sedadla nahoru nebo dolů se před
každým krokem uvolní páčka.
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1: Měkké odpružení
2: Střední odpružení
3: Tvrdé odpružení

OBSLUHA
Sedadla a lehátka
Horizontální posunutí

Předozadní nastavení

Nastavení sklonu sedadla

Horizontální posunutí může být užitečné v některých
podmínkách provozu. Pomáhá lépe tlumit některé vlivy
směru pohybu vozidla.
0: Horizontální posunutí VYP.
1: Horizontální posunutí ZAP.

Posunutí dopředu nebo dozadu se provádí posunutím
sedadla vpřed nebo vzad se současným zatažením za
pojistnou páčku.
Po uvolnění páčky by se sedadlo mělo zajistit se
slyšitelným zacvaknutím.
Sedadlo lze posunout zcela dopředu nebo dozadu.

Sklon sedadla upravíte vytažením tlačítka na levé
straně směrem nahoru. Sedadlo lze nastavit do
požadované polohy současným přenesením vlastní
váhy dopředu nebo dozadu.

Posunutí dopředu a dozadu neprovádějte, když je
sedadlo spuštěné. Při posunutí dopředu a dozadu
by sedadlo vždy mělo být zvednuté.
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UPOZORNĚNÍ
Riziko nehody!
Pojistnou páčkou nepohybujte za jízdy.

OBSLUHA
Sedadla a lehátka
Nastavení hloubky sedadla

Loketní opěrky

Nastavení sklonu loketní opěrky
Sklon loketní opěrky v předozadním směru lze měnit
otočením tlačítka.
Přední konec se pohybuje směrem nahoru při otáčení
tlačítka směrem dovnitř (směr -) a směrem dolů při
otáčení tlačítka směrem ven (směr +).

Hloubku sedadla lze upravit vytažením tlačítka na pravé
straně směrem nahoru. Požadované polohy lze dosáhnout současným stlačením povrchu sedadla dopředu
nebo dozadu.

Loketní opěrky lze v případě potřeby zvednout.

75

OBSLUHA
Sedadla a lehátka
Topení

Nastavení opěradla

Elektrické ohřívače na opěradle a sedáku se ovládají ve
dvou krocích pomocí spínače ohřívače sedadel.

Opěradlo odjistíte vytažením pojistné páčky směrem
nahoru. Při otevírání pojistky na opěradlo netlačte.
Opěradlo lze nastavit zatlačením vlastní vahou nebo
odlehčením. Uvolněním páčky se znovu zajistí.
 Opěradlo by se mělo zajistit tak, aby se nemohlo
přesunout do jiné polohy.
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OBSLUHA
Sedadla a lehátka
Bederní opěra

Údržba

POZOR

Nastavení sedadla mohou řidiči zkomplikovat případné
nečistoty. Sedadlo udržujte v čistotě, abyste takové
situaci předešli!
Při čištění/údržbě není nutné odstraňovat čalounění z
rámu sedadla.

UPOZORNĚNÍ

Nastavení předního oblouku opěradla lze přizpůsobit
řidiči pomocí předních a zadních spínačů (1 a 2).
Vzduchové komory se naplní po stisku části „+“ spínače
a vyprázdní po stisku části „-“ spínače.

Pokud se opěradlo odrazí dopředu, může dojít ke
zranění!
Pokud je při čištění opěradla aktivní mechanismu
úpravy polohy opěradla, zatlačte opěradlo rukou.

Pokud se zadní sedák při stisknutí části + spínače
nenafoukne, znamená to, že je nastavení předního
oblouku bočních opěrek zadního sedáku dokončeno;
Spínač uvolněte.
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Při opouštění vozidla vypusťte vzduch stisknutím
tlačítka rychlého spuštění. Prodlouží se tím životnost
mechanismu sedadla.

UPOZORNĚNÍ
Pokud by se sedadlo používalo bez natlakování
vzduchem, mohlo by dojít k poškození vnitřního
mechanismu sedadla a propadnutí záruky.

OBSLUHA
Sedadla a lehátka

nastavení sklonu
loketní opěrky (levé
a pravé)

předozadní
nastavení

bederní opěra

nastavení sklonu
sedadla

nastavení hloubky
sedadla

ohřev sedadla

rychlé spuštění

nastavení sklonu
sedadla
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nastavení
odpružení

nastavení výšky

OBSLUHA
Sedadla a lehátka
SEDADLO ŘIDIČE

SEDADLO SPOLUJEZDCE

1 – Nastavení sklonu sedadla: Sklon sedadla lze upravit v rozmezí 2° až 12°.

ANO

--

2 – Nastavení tlumiče: Tlumiče lze seřizovacím tlačítkem nastavit do 4 poloh, od měkké po tvrdou. Měkčí
nastavení tlumičů se provádí vytažením tlačítka a tvrdší nastavení zatlačením tlačítka.

ANO

--

3- Nastavení výšky: Výšku lze plynule upravovat nahoru a dolů po 100 mm.

ANO

--

4 – Rychlé spouštění: Usnadňuje nastupování a vystupování. Když řidič při vystupování z vozidla
vytáhne tlačítko, sedadlo se sníží do spodní polohy (vypuštěním vzduchu). Po návratu do vozidla by měl
řidič tlačítko stlačit, čímž se naplní vzduchové komory sedadla a sedadlo se nastaví do polohy pro řízení.
Pokud by se sedadlo používalo bez natlakování vzduchem, mohlo by dojít k poškození vnitřního
mechanismu sedadla a propadnutí záruky.

ANO

--

ANO

ANO

ANO

ANO

5 – Nastavení sklonu opěradla sedadla: Opřete se o opěradlo sedadla. Vytáhněte páčku nahoru,
nastavte opěradlo do požadované polohy a páčku uvolněte.
6- Předozadní nastavení: Sedadlo lze nastavit dopředu a dozadu v 10mm krocích s koncovým dorazem
210 mm.
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OBSLUHA
Sedadla a lehátka
SEDADLO ŘIDIČE

SEDADLO SPOLUJEZDCE

7- Nastavení hloubky sedadla 60mm. Umožňuje změnit nastavení hloubky sedadla v rozmezí do 60 mm v
5 fázích.

ANO

--

8- Ohřev sedadla: K zapnutí ohřívače sedadla slouží dvoupolohové tlačítko. Ohřívač se po ohřátí sedadla
deaktivuje vypnutím tlačítka.

ANO

--

9- Nastavení bederní opěry: Lze plynule nastavit do požadované polohy.

ANO

--

10- Nastavení loketní opěrky:
• Opěrku rukou lze v případě potřeby zvednout.
• Výšku opěrky rukou lze plynule nastavit do požadované polohy.

ANO

--

POZOR
Při opouštění vozidla vypusťte vzduch stisknutím
tlačítka rychlého spuštění. Prodlouží se tím životnost
mechanismu sedadla.

UPOZORNĚNÍ
Pokud by se sedadlo používalo bez natlakování
vzduchem, mohlo by dojít k poškození vnitřního
mechanismu sedadla a propadnutí záruky.
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OBSLUHA
Sedadla a lehátka
Jednolůžko

Horní lehátko

UPOZORNĚNÍ
Během pohybu vozidla nepřepravujte náklad ani
cestující.
Při brzdění a manévrování by se náklad mohl rozházet
po kabině, a mohlo by tak dojít ke zranění řidiče nebo
spolujezdce.
UPOZORNĚNÍ
Horní lehátko by při jízdě mělo být složené.

* Horní lehátko je volitelné příslušenství u kabin s
vysokou střechou.
Horní lehátko se upevňuje popruhem.
* Tento popruh je třeba uvolnit, aby se lehátko otevřelo
(do vodorovné polohy).
* Zvedání lehátka: Lehátko je zvednuté v horní poloze a
upevněno popruhem. Lehátko je zvednuté v horní
poloze a upevněno popruhem.
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OBSLUHA
Skladovací prostory v kabině
Horní panel
(Vozidla s vysokou střechou)

UPOZORNĚNÍ

Odkládací police

Na horní panel nepokládejte těžké věci.
Odkládací schránka

Po pravé a levé straně horního panelu se nachází kryté
úložné prostory. Tyto kryty lze otevřít stiskem
středového tlačítka z obou stran.

V zadní části vozidla se nachází 2 police a 1 přihrádka
se sítí po pravé a levé straně. Celková hmotnost
materiálu pokládaného na jednotlivé police nesmí
překročit 2 kg.
Umístěna na pravé straně středového panelu před
sedadlem spolujezdce. Zatažením západky k sobě jej
otevřete.
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OBSLUHA
Skladovací prostory v kabině
Středový panel

Popelník

Zapalovač

Multifunkční středový panel mezi sedadlem řidiče a
spolujezdce obsahuje skladovací prostor pro mapy,
sklenice, plastové lahve a další materiál.

Ve střední části panelu se nachází popelník.
Vyjímatelný mechanismus popelníku usnadňuje řidiči
použití v požadované poloze.

Horký zapalovač držte pouze za rukojeť.
Zapalovač používejte pouze v případě, že to provoz
umožňuje. Jinak by mohlo dojít k rozptýlení a následně
k nehodě.
UPOZORNĚNÍ
24V síťová zásuvka se používá k napájení jiných
zařízení než zapalovač.
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OBSLUHA
Skladovací prostory v kabině
UPOZORNĚNÍ

12V zásuvka

Nedotýkejte se konce zapalovače, když je horký.

UPOZORNĚNÍ
Po uvolnění se zapalovač nesnažte zatlačit zpět.

12V zásuvka může poskytovat napájení pro zařízení o
výkonu až 100 W.
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OBSLUHA
Řízení
UPOZORNĚNÍ
K nastavení mechanismu řízení je nutný minimální tlak
vzduchu 7 barů. Pokud je tlak vzduchu ve vozidle nízký,
nechte ve vozidle naplnit vzduchové trubky.

Úhel a výšku sloupku řízení lze nastavit do polohy,
která vám bude během jízdy nejvíce vyhovovat.

1.

2.
3.

Ovladač na sloupku řízení otočte proti směru
hodinových ručiček. Aktivuje se tím napájení
systémů a zpřístupní se nastavení.
Sloupek řízení nastavte do požadované polohy
posunutím dozadu nebo dopředu.
Otočte ovladačem ve směru hodinových ručiček,
aniž by se změnila poloha sloupku řízení.
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OBSLUHA
Zrcátka
Zrcátka

Ve vozidle se nachází 4 typy zrcátek:
1- Zpětné zrcátko pro zouvání
2- Širokoúhlé zpětné zrcátko
3- Blízkopohledové zrcátko
4- Přední zrcátko
POZOR

Zpětné zrcátko (č. 1) se nastavuje ovladačem na
opěrce ruky u dveří řidiče.
Nastavením ovladače do polohy
lze seřídit zrcátko
na straně řidiče.
Zrcátko lze nastavit posunutím ovladače dopředu,
dozadu, doleva nebo doprava. Poté ovladač přepněte
do polohy .
Nastavení zrcátka na straně spolujezdce:
Ovladač přepněte do polohy .
Zrcátko nastavte posunutím ovladače dopředu/dozadu
nebo doleva/doprava.
Ovladač přepněte do polohy .

Před jízdou zkontrolujte nastavení
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OBSLUHA
Zrcátka
Vyhřívání zrcátek

Zrcátka 1 a 2 jsou vybavena vyhříváním. Vyhřívání se
používá ke zlepšení výhledu v zimním období.
Zapnutí vyhřívání: Se spínačem zapalování v poloze 2
stiskněte spínač „Mirror heater“ (Vyhřívání zrcátek) na
ovládacím panelu.
Vypnutí vyhřívání: Vyhřívání se po 10 minutách
automaticky vypne.
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OBSLUHA
Osvětlení
Spínač světlometů

Seřízení světlometů

POZOR
Výšku světlometů je třeba nastavit před jízdou po silnici
tak, aby se zabránilo oslnění řidičů vozidel v
protisměrném provozu v různých podmínkách na silnici.

UPOZORNĚNÍ

Spínač světlometů je umístěn na panelu vlevo od
řízení.
- Světlomety vypnuty
- Parkovací světla a prosvětlení kontrolek
- Parkovací světla, kontrolky a potkávací světla,
žárovky potkávacích světel
- Automatické
- zvýšení jasu osvětlení interiéru
- snížení jasu osvětlení interiéru
UPOZORNĚNÍ
Dlouhodobým zapínáním parkovacích světel při
vypnutém zapalování se zrychluje vybíjení
baterie/akumulátoru.

Světlomety se seřizují stiskem prostředního ovladače.
Ovladač se vysune tak, jak je znázorněno na obrázku.
Po otočení ovladače doleva (proti směru hodinových
ručiček) se výška světlometů sníží a otočením ovladače
doprava (ve směru hodinových ručiček) se výška
světlometů zvýší.
Stiskem vysuňte tlačítko na spínači světlometů.
Otočením tlačítka lze nastavit požadovanou výšku
světlometů.
Stisknutím přepněte tlačítko na spínači světlometů do
zavřené polohy.
Seřízení světlometů je třeba provádět podle zatížení
vozidla.
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Proudová kapacita spínače se vztahuje pouze na
dostupný systém. Jakékoliv další spotřebiče mohou
způsobit poruchy spínače. Pokud je nainstalován
přídavný osvětlovací systém, musí mít přídavná světla
elektrické rozvody s reléovým ovládáním. Spínač musí
ovládat pouze relé.
Pokud jsou dveře otevřené při vypnutém zapalování a
zapnutých světlometech, zazní varovný signál.

OBSLUHA
Osvětlení
Automatické světlomety (jsou-li ve výbavě)
POZOR
Nastavením přepínače do polohy pro automatické
zapnutí se nemusí světlomety aktivovat za každých
podmínek s nízkou viditelností, například za denní
mlhy. Vždy zajistěte, aby se během nízké viditelností
přední světlomety zapínaly automaticky, případně byly
zapnuté. V opačném případě může dojít k nehodám.

Poznámka: Za nepříznivého počasí může být nutné
světlomety zapnout ručně.

Páčka směrových světel

Poznámka: Při vjezdu do některých tunelů může být
nutné světlomety zapnout ručně.
Poznámka: Pokud je funkce automatických světlometů
zapnutá, lze zapnout přední mlhovky pouze poté, co
tato funkce zapnula světlomety.

Nachází se na levé straně řízení.
Spínač má následující polohy:
- Pravé směrové světlo
- Levé směrové světlo
- Dálková světla (světelná houkačka)
Světelná houkačka se ovládá krátkým zatažením a
uvolněním páčky.
- Dálková světla (nepřetržité)
Nepřetržité dálkové světlo se zapíná uvolněním páčky
po jejím vytažení do úplného zdvihu.
Po přesunutí páčky směrových světel do mezipolohy
mezi polohami
a
se na 6 sekund rozsvítí
ukazatele směru a poté se automaticky vypnou. Tím se
zvýší pozornost na silnici, zvláště při změně jízdních
pruhů.

Je-li ovládání osvětlení v poloze pro „automatické
světlomety“, světlomety se automaticky rozsvítí v
situacích se sníženou viditelností.
Poznámka: Pokud se ovládání osvětlení nachází v
poloze automatických světlometů při projíždění pod
viadukty nebo mosty, za různých světelných podmínek
nebo při nevlídném počasí se mohou světlomety
automaticky zapnout nebo vypnout.
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OBSLUHA
Osvětlení
Přední světlo do mlhy

Mlhové světlo zadní

Spínač přední mlhovky se nachází na ovládacím
panelu světlometů.
Zapnutím spínače lze získat lepší viditelnost a
zviditelnit se pro protisměrný provoz v mlze a za nízké
viditelnosti. Po stisknutí spínače se na ukazateli zobrazí
ikona předních mlhových světel.

Spínač zadních světel do mlhy se nachází na
ovládacím panelu světlometů. Zapnutím spínače lze
získat lepší viditelnost a zviditelnit se pro protisměrný
provoz v mlze a za nízké viditelnosti.
Ukazatel zadních světel do mlhy se rozsvítí pouze v
případě, že jsou aktivní dálkové a potkávací světlomety.
Po stisknutí spínače se na ukazateli zobrazí ikona
zadních světel do mlhy.
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OBSLUHA
Osvětlení
Osvětlení interiéru

Stropní světla

Světlo pro čtení

Vnitřní světlo se nachází uprostřed nad čelním sklem.
Zapíná se a vypíná pomocí spínače, kterým je
opatřeno.
- Poloha: Svítí trvale.
- Poloha: Světlo nesvítí.
- Poloha: Zapíná se při otevření dveří.

Nachází se na straně spolujezdce u postele.
Je vybaveno 2 tlačítky.
- Zapnutí/vypnutí kulaté svítilny
- Zapnutí/vypnutí čtvercové svítilny
Nachází se zde 2 světla, jedno na straně řidiče a druhé
na straně spolujezdce, a to na stropě interiéru vozidla.
Tato světla se rozsvítí spínačem umístěným na
středovém panelu.
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Tlačítkem č.
ve spodní části se ovládá kulaté
pohyblivé světlo a tlačítko č.
v horní části slouží k
ovládání čtvercového světlo na levé straně.

OBSLUHA
Osvětlení
Vozidla s vysokou střechou
Osvětlení interiéru

Stropní světla

Vnitřní světlo se nachází uprostřed nad čelním sklem.
Zapíná se a vypíná pomocí spínače, kterým je
opatřeno.
: Rozsvítí se stropní světlo na straně řidiče.
: Rozsvítí se stropní světlo na straně spolujezdce.
Centrální spínač má 3 polohy.
- Nesvítí
- Svítí při otevření dveří
- Svítí trvale
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OBSLUHA
Systémy ostřikování a vyhřívání oken
Ostřikování

Nádrž kapaliny ostřikovače čelního skla

Automatické stěrače (jsou-li ve výbavě)
U funkce automatických stěračů se využívá dešťové
čidlo. Nachází se ve spodní části čelního skla. Dešťové
čidlo sleduje míru vlhkosti na čelním skle a automaticky
zapíná stěrače. Rychlost stěračů se přizpůsobí míře
vlhkosti, kterou čidlo zjistí na čelním skle.

Poloha spínače stěračů „Aut. stěrače“
Stiskem horní strany multifunkční páčky směrem ke
sloupku řízení se zapínají ostřikovače čelního skla.
Funkce ostřikování by se měla po uvolnění páčky
zastavit.

Nádržka ostřikovače čelního skla se nachází na přední
straně vozidla. Přístup k ní získáte po otevření kapoty.
Pravidelně doplňujte vodu a čisticí prostředek tak, aby
kapalina do ostřikovače nedošla během jízdy.
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Po výběru polohy automatických stěračů
provedou stěrače jeden zdvih signalizující zapnutí této
funkce. Poté se stěrače uvedou do chodu automaticky
v závislosti na míře vlhkosti zjištěné na čelním skle.

OBSLUHA
Systémy ostřikování a vyhřívání oken
Poznámka: Po navolení jiné rychlosti nebo výchozí
polohy na spínači stěračů se funkce automatických
stěračů deaktivuje a stěrače budou pracovat podle
polohy vybrané na spínači.
Poznámka: Před zapnutím stěračů je nutné zcela
rozmrazit čelní sklo.

Poznámka: Za mokra nebo v zimě může např. led, sníh
nebo slaná mlha na silnici způsobit nedostatečné a
neočekávané stírání či rozmazávání. Za takových
podmínek lze čistotu čelního skla zajistit následujícím
způsobem:
•
Přepněte na normální nebo velmi rychlé stírání.
•
Vypněte automatické stírání.

Vytápění čelního skla (k dispozici pouze u vozidel
s balíčkem výbavy do chladného podnebí)

Poznámka: Před mytím nákladního vozidla
zkontrolujte, zda jsou stěrače čelního skla vypnuté.
Poznámka: Pokud stírací lišty začnou zanechávat
pruhy nebo šmouhy, vyčistěte je a umyjte čelní sklo.
Pokud se tím problém nevyřeší, nainstalujte nové
stírací lišty.
Poznámka: Pokud během řízení automatické stěrače
pracují pomaleji nebo rychleji, než potřebujete, vyberte
nejvhodnější rychlost stěračů ručně na spínači stěračů.
Poznámka: Udržujte vnější stranu čelního skla čistou.
Pokud budou začerněné oblasti spodní části čelního
skla znečištěné, může to mít vliv na výkon snímače.
Dešťové čidlo je velmi citlivé a stěrače se mohou
spustit, i když na čelním skle ulpí jen nečistoty nebo
hmyz, případně i za mlhy.

Zapnutí: při běžícím motoru stiskněte tlačítko na
ovládacím panelu.
Vypnutí: Rezistor se po 5 minutách automaticky
deaktivuje. Aktivní vytápění se deaktivuje opětovným
stiskem tlačítka.
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OBSLUHA
Jističe
Pomocí jističů lze odpojit elektrické napájení vozidla.

Použití externího spínače

Vozidla s ADR

Spínač ADR by měl být k dispozici ve vozidlech, která
přepravují hořlavé a výbušné materiály. Spínačem ADR
se odpojuje veškerá elektronika vozidla.
Ve vozidle jsou 2 spínače ADR; jeden uvnitř kabiny a
druhý z venku. Oba spínače mají stejnou funkci. Má-li
se odpojit elektrický okruh, vypněte jeden spínač.
Použití vnitřního spínače
Rozpojení elektrického obvodu:
Elektrický obvod se odpojuje nadzvednutím
bezpečnostního krytu a přepnutím spínače nahoru.
Obnovení napájení vozidla:
Přepněte spínač dolů.
Zavřete bezpečnostní kryt.

Rozpojení elektrického obvodu
Nadzvedněte bezpečnostní kryt.
Přepněte spínač nahoru.
Obnovení napájení vozidla:
Přepněte spínač dolů.
Zavřete bezpečnostní kryt.
UPOZORNĚNÍ
Časté používání spínače může vést k poškození
elektronických zařízení vozidla.
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Vozidla bez ADR

OBSLUHA
Jističe
Elektrický obvod se odpojuje otočením spínače proti
směru hodinových ručiček. Elektrický obvod vozidla se
znovu aktivuje otočením spínače ve směru hodinových
ručiček.
UPOZORNĚNÍ
Jistič používejte nejméně 2 minuty po zastavení
vozidla. V opačném případě může dojít k poškození
elektronické řídicí jednotky motoru (případně řídicí
jednotky Denox).
POZOR
V případě svařování na vašem vozidle odpojte svorky
akumulátoru. Pokud není možné svorky odpojit,
elektrické napájení lze odpojit prostřednictvím jističe.
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OBSLUHA
Klimatizace a topení
Klimatizace

Klimatizaci vozidla lze ovládat přepnutím ovládání
teploty do (modré)

Klimatizace a recirkulace se ovládá tlačítky na předním
panelu.
polohy chlazení při nastartovaném motoru.

- Nastavení otáček ventilátoru
- Ovládání ventilátoru (topení/chlazení)
- Nastavení otáček ventilátoru

Otáčky ventilátoru lze nastavit ve třech úrovních.

0: Vyp
1: Nízké otáčky
2: Střední otáčky
3: Rychle
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OBSLUHA
Klimatizace a topení
POZNÁMKA: Vyšší účinnosti klimatizace lze
dosáhnout jejím zapnutím 's i v zimě jednou za 15 dnů
na 5 minut. Během tohoto úkonu není nutné přepnout
ovládání do polohy chlazení. Zamlžení čelního skla v
chladném počasí lze snadněji odstranit, pokud se na
chvíli zapne klimatizace a topení. Poté klimatizaci
vypněte.
Nastavení směru vhánění vzduchu
vhánění vzduchu na čelní sklo.
vhánění vzduchu k horní části těla.
vhánění vzduchu k nohám a horní části
těla.

Typ a množství plynu v klimatizaci je uvedeno na štítku.
(Doplňování oleje do klimatizace se nevyžaduje, pokud
z ní unikne veškerý plyn.
Klimatizace vozidla při běžném užívání nevyžaduje
údržbu. V zájmu udržení vysoké účinnosti klimatizace
se však doporučuje pravidelné čistění masky chladiče.
Účinnost klimatizace se dále zvyšuje výměnou filtru pro
vysoušení vzduchu, a to každé 3 až 4 roky.

Nezávislé topení (Webasto)
Suché topení

Používá se suché topení typu Webasto AT 2000. Toto
zařízení je umístěno ve spodní části kabiny. Ovládání je
umístěno na středovém panelu.
Nezávislé topení lze ovládat, i pokud motor není
nastartován.

vhánění vzduchu na čelní sklo a k nohám.

UPOZORNĚNÍ

Při vysoké venkovní teplotě se doporučuje na pár minut
otevřít okna, aby se vyrovnala teplota uvnitř vozidla s
venkovní teplotou, než se zapne klimatizace. Za jízdy
vozidla proveďte výměnu vzduchu otevřeným oknem,
aby se zvýšila účinnost chlazení.

U vozidel se suchým kabinovým topením se vzduch
může dostat do palivového vedení, a pokud palivo v
nádrži klesne pod určitou úroveň, může se tím
znemožnit fungování systému.
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OBSLUHA
Klimatizace a topení
Pokud se na displeji kabinového topení zobrazí
chybové kódy F01 / F02 / F07, doplňte palivovou nádrž
a proveďte vypnutí a zapnutí topení. Tento postup
opakujte, dokud se palivový systém topení zcela
neodvzdušní a topení nefunguje normálně.
(Nevypínejte a nezapínejte topení, dokud není
doplněna palivová nádrž)
Pokud se některý chybový kód objeví méně než 3krát,
kabinové topení bude fungovat normálně. Pokud se
však některý chybový kód opakuje více než 3krát za
sebou, kabinové topení se přepne do ochranného
režimu a zobrazí se chyba F12. V takovém případě je
nutné vypnout a zapnout jistič a po doplnění nádrže by
se mělo kabinové topení restartovat. (Viz strana 95). Po
dokončení restartu se spínač kabinového topení vypne
a zapne.
V závislosti na množství vzduchu v palivovém vedení
vytápění se chyba F12 může 1krát nebo 2krát zobrazit.
V takovém případě se restart opakuje.

UPOZORNĚNÍ

Mokré topení

Čerpadlo Webasto je citlivé. Proti zamrznutí se používá
vysoce kvalitní dieselové palivo.
Spotřeba paliva: 0,7 l/h při počátečním zapnutí při nízké
teplotě v kabině; a 0,4 l/100 km ve fázi provozu.
Teplota vháněného vzduchu z trysky je 75 °C.
Termostat funguje v rozsahu +5 °C až -28 °C.
Ventilátor a vstupní trysku uvnitř kabiny nikdy
nezakrývejte. Tato podmínka je důležitá z hlediska
délky životnosti a rychlosti pohonu.
UPOZORNĚNÍ
Výstup teplého vzduchu nezávislého kabinového topení
se nachází za sedadlem řidiče. Z tohoto důvodu se
mezi sedadlem řidiče a lehátkem nesmí nikdy nacházet
hořlavý nebo výbušný materiál.
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Využívá se model Webasto Thermo 90 S. Kabina se
vytápí ohřevem chladicí kapaliny motoru dieselovým
palivem. Volitelně se může ohřívat i palivová nádrž.
Tato jednotka se umisťuje pod stupačku vozidla na
pravé straně.

OBSLUHA
Klimatizace a topení
Palivová nádrž mokrého topení Webasto

Ovládací prvky
Ukazatel času

UPOZORNĚNÍ
Indikátor činnosti
Volba teploty

Den
Umístění záznamu

Jednotka odebírá palivo ze speciálně navržené
palivové nádrže, ve které se nachází palivo s ochranou
proti zamrznutí (Arctic Diesel, petrolej atd.). Při
doplňování paliva vypněte přídavný systém(y) vytápění.

Hodiny
Volba programu

Rychlé
vytápění

Zpět

Vpřed

UPOZORNĚNÍ
Topení se nesmí zapínat v uzavřených prostorech z
důvodu výparu výfukových plynů.

Toto zařízení má vlastní vývody k výfuku a spalování
vzduchu.
Model Webasto funguje na dieselové palivo. Ve vozidle
se nachází samostatná palivová nádrž. Tato jednotka
automaticky upravuje cyklus a přivádí palivo z
dávkovacího čerpadla pomocí teplotního senzoru uvnitř
kabiny.

Porucha
Pokud u topení nastane chyba, z důvodu bezpečnosti
zkontrolujte pojistky. Pokud níže uvedená opatření
potíže nevyřeší, kontaktujte prodejce Webasto.
UPOZORNĚNÍ
Ovládání se provádí digitálním displejem řídicí jednotky
nebo spínačem u světla na čtení spodního lehátka.
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Funkce digitálního ovládání nezávislého topení je z
bezpečnostních důvodů u vozidel (s ADR)
přepravujících nebezpečné látky vypnuta.

OBSLUHA
Klimatizace a topení
Topení se samo vypne
Popis závady

Opatření

Během startování nedochází ke spuštění.
Během provozu zhasne plamen.
Topení se přehřívá a bliká zelená dioda

Jednou zapněte/vypněte topení.
Jednou zapněte/vypněte topení.
Po vychladnutí topení znovu vypněte/zapněte (předtím je nutné
zkontrolovat průchodnost vedení vzduchu).
Zkontrolujte baterii. Jednou zapněte/vypněte topení.
Zkontrolovat, zda nedochází k zanesení vstupního a/nebo
výstupního vedení vzduchu

Nedostatečné napětí vozidla.
Dochází k zanesení vstupního a/nebo
výstupního vedení vzduchu

Zobrazení chybového kódu
Pokud má topení kombinované spínací hodiny a
nastane chyba, kód chyby se zobrazí na displeji hodin.
Chybový
kód
F 00

Poznámka: Má-li topení ovládací prvek, v případě
chyby se kód zobrazí blikáním indikátoru
zapnutí/vypnutí / indikátoru chyby.

Údržba
• Doporučujeme kontrolu topení v autorizovaném
servisu Ford na začátku zimního období.
• Udržujte průchodnost vstupu a výstupu vzduchu.
Znečistěné vzduchové vedení způsobuje přehřívání
a deaktivaci řídicí jednotky topení.
• Topení uvádějte do provozu každý měsíc na 10
minut, aby se zabránilo zaseknutí mechanických
součástí.
Po rychlém blikání po dobu 5 vteřin se kód chyby
zobrazí v řadě delších zobrazení, počet zobrazení je
uveden v tabulce níže (např. F04 – 4 delší probliknutí).

Chyba (skupina)

Doplňující informace pro počítačovou diagnostiku

Chyba řídicí jednotky

01 Chyba řídicí jednotky 81 chyba kontrolního součtu EOL
Vyměnit řídicí jednotku
11 Nesprávně kódovaná řídicí jednotka nebo je nainstalován nesprávný typ topení (typ
paliva)(topení není v provozu při zobrazení této chyby)
91 Neutrálně kódovaná nebo deaktivovaná řídicí jednotka (při zobrazení této chyby není
topení v provozu)
92 Selhání obnovení příkazu (při zobrazení této chyby není topení v provozu)
18 Zákaznická sběrnice je vadná
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Nápravné opatření

OBSLUHA
Klimatizace a topení
Chybový
kód
F 01

Chyba (skupina)

Doplňující informace pro počítačovou diagnostiku

Nápravné opatření

Nelze spustit.

02 Bez žhavení po restartu 82 Nelze spustit během testování

F 02

Chyba plamene

03 Plamen vyhasne při provozu a není obnoven po pokusu o
nastartování 83 Plamen je uhašen více než Xkrát během vytápění
(EEPROM)

F 03

Podpětí nebo přepětí

84 Napětí je nižší než 10,5 V nebo 21 V déle než 20 sekund
04 Napětí bylo vyšší než 16 V nebo 32 V déle než 6 vteřin

Zkontrolujte přívod paliva (palivová nádrž je prázdná, vedení je
blokováno) Vyčistěte vložku hořáku, benzín:
Proveďte výměnu snímače plamene Diesel:
Proveďte výměnu snímače přehřátí / řídicí jednotku.
Zkontrolujte přívod paliva (palivová nádrž je prázdná, vedení je
blokováno) Vyčistěte vložku hořáku, benzín:
Proveďte výměnu snímače plamene Diesel:
Proveďte výměnu snímače přehřátí / řídicí jednotku.
Dobijte baterii.

F 04

Detekce předčasného 05 Před spalováním je zjištěn plamen
plamene

Diesel: Proveďte výměnu snímače přehřátí / řídicí jednotku.
Benzín: Vyměnit snímač plamene.

F 05

Přerušení nebo zkrat
senzoru plamene
(pouze u benzinového
topení)

Vyměnit snímač plamene. Vyměnit snímač plamene.

F 06

F 07

1A Obvod senzoru plamene
Zkrat na kostru ve spínaném vodiči senzoru
9A Obvod senzoru plamene
Chyba vedení nebo zkrat na +Ub
Chyba nebo zkrat
14 Obvod senzoru teploty, zkrat na kostru
senzoru vnější teploty 94 Chyba okruhu senzoru teploty nebo zkrat na +Ub
Přerušení nebo zkrat 88 Chyba nebo zkrat na +Ub 08 Zkrat na kostru
dávkovacího čerpadla
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Zkontrolujte vodiče / vyměňte senzor teploty
Zkontrolujte vodiče a zakončovací odpor / vyměňte senzor
teploty
Zkontrolujte vodiče / vyměňte dávkovací čerpadlo
Zkontrolujte vodiče / vyměňte dávkovací čerpadlo

OBSLUHA
Klimatizace a topení
Chybový
kód
F 08

Chyba (skupina)

Doplňující informace pro počítačovou diagnostiku

Nápravné opatření

Přerušení nebo zkrat
hnací jednotky
(spalování a ventilátor
teplého vzduchu)

F 09

Přerušení nebo zkrat
žhavicí svíčka

F 10

Přehřívání

89 Porucha nebo zkrat na +Ub
09 Zkrat na kostru vodiče spínané jednotky pohonu (spalování a
ventilátor teplého vzduchu) nebo extrémní zatížení jednotky pohonu
15 Spuštění ochrany blokování motoru hořáku
95 Spuštění detekce blokování motoru hořáku
8A Žhavicí svíčka: Chyba vedení nebo zkrat na +Ub
19 Obvod žhavení Zkrat na kostru spínaného vodiče senzoru
06 Spuštění zámku chyby přehřátí (topení se přehřívá)
17 Nesprávné použití nebo volba izolace (nadměrný gradient UHS)

F 11

Přerušení nebo zkrat
senzoru přehřívání

Vyměňte jednotku pohonu (spalování a ventilátor teplého
vzduchu)
Odstraňte příčinu blokování / obtížného chodu
Vyměňte jednotku pohonu (spalování a ventilátor teplého
vzduchu)
Vyměňte žhavicí svíčku
Vyměňte žhavicí svíčku
Zjistěte a odstraňte příčinu přehřívání.
Poznámka: Pokud nebyla nalezena jiná příčina přehřívání, je
ztráta tlaku způsobená rozvodem vzduchu vysoká (příliš
odporu) nebo je znečištěn filtr teplého vzduchu.
Vyměnit senzor přehřívání
Vyměnit senzor přehřívání

F 12

Zajištění poruchy
topení

F 14

Senzor přehřátí je v
nesprávné poloze

97 Nesprávná poloha senzoru přehřívání (nízký gradient UHS)

F 15

Nominální chyba
snímače

9B Chyba nominální hodnoty obvodu potenciometru nebo zkrat na
+Ub

AB Chyba okruhu senzoru přehřívání nebo zkrat na +Ub
1B Obvod senzoru přehřívání
Zkrat na kostru ve spínaném vodiči senzoru
07 Zajištění poruchy topení je aktivováno
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Vyjměte pojistku a znovu ji nasaďte POZNÁMKA
Následující vícenásobné chyby: Chyba více než 3krát
Chybný start více než 9krát
Přehřátí více než 3krát
Umístěte senzor přehřívání do správné polohy.
Zkontrolujte vodiče / vyměňte ovládací prvek

OBSLUHA
Klimatizace a topení
Chybové kódy
F00
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F12
F14
F15

Chyba ovládacího zařízení
Nelze spustit (po 2 pokusech)
Přerušení plamene (min.>5)
Podpětí nebo přepětí
Detekce předčasného plamene
Detektor plamene (benzín)
Rozpojený obvod nebo zkrat na teplotním čidle
Zkrat dávkovacího čerpadla
Přerušení, zkrat nebo přetížení motorku ventilátoru, případně motorek ventilátoru zablokován
Přerušení nebo zkrat žhavicí svíčky
Přehřívání
Rozpojený obvod nebo zkrat snímače teploty
Blokování ohřevu
Snímač teploty je nesprávně nainstalován
Zkrat transpondéru cílové hodnoty
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OBSLUHA
Klimatizace a topení
Nezávislé topení (EBERSPÄCHER)

UPOZORNĚNÍ
Funkci přídavné jednotky lze aktivovat
autorizovaným servisem Eberspaecher.
symbol ventilace se zobrazí pouze v případě, že je
ovládací jednotka připojena k topení, které tuto funkci
podporují (suché topení).

Hlavní funkce tlačítek
Pomocí tlačítka
lze ovládat topení nebo potvrdit
vstupy.
Pomocí tlačítka
jednotlivé funkce.
Pomocí tlačítek
nastavení.

Rychlé spuštění topení
Vytápění se spustí okamžitě, pokud se 2 sekundy
přidrží tlačítko
.
Všechny funkce lze vypnout přidržením tlačítka
sekundy).

na 2 sekundy ukončíte všechny

Vypnutí topení krátkým stiskem tlačítka
Je-li na displeji vybrán symbol topení;
Topení se vypíná stiskem tlačítka

.

Větrání

Rychlé zapnutí topení dlouhým stiskem tlačítka

Zapnutí větrání/ventilace
Pomocí tlačítek
z nabídky vyberte symbol
potvrďte tlačítkem
. Tlačítky
nastavte
provozní čas a potvrďte tlačítkem
.
Nastavení potvrďte tlačítkem
.

.

Běžné zapnutí topení krátkým stiskem tlačítka
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítek
nastavte požadovanou
hodnotu okolní teploty (pouze u suchého topení) a
provozní dobu a potvrďte stiskem tlačítka
.
Zadané hodnoty stiskem tlačítka
.

lze vybírat funkce a měnit

Stisknutím tlačítka
funkce.

Topení

Na 2 sekundy stiskněte tlačítko

lze vypnout topení nebo

Vypnutí topení dlouhým stiskem tlačítka

(2
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OBSLUHA
Klimatizace a topení
Vypnutí ventilace dlouhým stiskem tlačítka
Stiskem tlačítka
všechny funkce.

déle než 2 sekundy se ukončí

Vypnutí ventilace krátkým stiskem tlačítka
Je-li na displeji vybrán symbol ventilace;
Ventilace se vypne stiskem tlačítka
Přídavné (nezávislé) topení

.

Zapínání přídavné jednotky topení
Pomocí tlačítek
z nabídky vyberte symbol
a
potvrďte tlačítkem
.
Pomocí tlačítek
vyberte symbol
, potvrďte
tlačítkem
.
Pomocí tlačítek
nastavte požadovanou
hodnotu okolní teploty (pouze u suchého topení) a
provozní dobu a potvrďte stiskem tlačítka
.

Nastavení potvrďte stiskem tlačítka

Vypnutí ventilace pomocí přídavné jednotky
dlouhým stiskem tlačítka

.

Vypnutí přídavného topení dlouhým stiskem
tlačítka
Stiskem tlačítka
funkce.

Stiskem tlačítka
všechny funkce.

na 2 sekundy se ukončí všechny

Vypnutí přídavného topení krátkým stiskem tlačítka
Na obrazovce vyberte symbol přídavné jednotky topení.
Přídavné (nezávislé) topení se vypíná stiskem tlačítka
.

Vypnutí ventilace pomocí přídavné jednotky
krátkým stiskem tlačítka
Na obrazovce vyberte symbol přídavné jednotky.
Přídavné (nezávislé) větrání se vypíná stiskem tlačítka
.
Program

Zapínání ventilace s využitím přídavné jednotky
Pomocí tlačítek
potvrďte tlačítkem

déle než 2 sekundy se ukončí

z displeje vyberte symbol

a

.

Pomocí tlačítek
vyberte symbol
, potvrďte
tlačítkem
.
Pomocí tlačítek
nastavte provozní dobu a
potvrďte stiskem tlačítka
.
Potvrďte stiskem tlačítka
.
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Programování
Pomocí tlačítek
vyberte symbol
na displeji a
potvrďte tlačítkem
. Pomocí tlačítek
vyberte jednu z programovacích pamětí P1, P2 nebo
P3 a potvrďte tlačítkem
.

OBSLUHA
Klimatizace a topení
Aktivace uloženého programu
Pomocí tlačítek
zapněte program (do stavu
„ON“) a potvrďte tlačítkem
.

Nastavení provozního času
Pomocí tlačítek
nastavte provozní čas a
potvrďte stiskem tlačítka
.

Pomocí tlačítek
nastavte čas v minutách a
potvrďte stiskem tlačítka
.
Výběr provozního režimu

Zrušení vybraného programu
Pomocí tlačítek
vypněte program (do stavu
„OFF“) a potvrďte tlačítkem
.
Změna nastavení vybraného programu
Pomocí tlačítek
z lišty nabídky vyberte symbol
a potvrďte tlačítkem
.
Výběr režimu týdenního programu nebo dne
Pomocí tlačítek
vyberte jeden z týdenních
režimů, např. Mon - Fri, Sat - Sun, Mon - Sun (Po - Pá,
So - Ne, Po - Ne) nebo vyberte den, např. Mon, Tue,
Wed, Thu, Fri, Sat, Sun (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne) a
potvrďte tlačítkem
.
Nastavení termínů cesty nebo času odjezdu
Pomocí tlačítek
nastavte čas v hodinách a
potvrďte stiskem tlačítka
.

Pomocí tlačítek
nebo symbol ventilace

Nastavení
Pomocí tlačítek

vyberte symbol topení
a potvrďte tlačítkem

.

Nastavení teploty kabiny (pouze pro typy suchého
topení)
Pomocí tlačítek
nastavte požadovanou teplotu
v kabině a potvrďte stiskem tlačítka
.
Nastavení úrovně vytápění (pouze u mokrého
topení s aktivovanou funkcí aut. provozu)
Pomocí tlačítek
vyberte jednu z úrovní vytápění
ECO (ekonomické) nebo HIGH (vysoké) a potvrďte
tlačítkem
.
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a potvrďte tlačítkem

z lišty nabídky vyberte symbol
.

Nastavení času
Vyberte symbol
a potvrďte tlačítkem
.
Pomocí tlačítek
nastavte čas v hodinách a
potvrďte stiskem tlačítka
.
Pomocí tlačítek
nastavte čas v minutách a
potvrďte stiskem tlačítka
.

OBSLUHA
Klimatizace a topení
Nastavení data

UPOZORNĚNÍ

Pomocí tlačítek
potvrďte tlačítkem
Pomocí tlačítek
stiskem tlačítka

vyberte symbol

a

.
nastavte datum a potvrďte

Lze zvolit libovolnou provozní dobu činnosti topení; z
důvodu neomezeného provozu není nutné zapínat
zapalování. Topení může být zapnuté po libovolnou
dobu, a to i při vypnutém zapalování.

.

Nastavení formátu času
Pomocí tlačítek
tlačítkem
.
Pomocí tlačítek
tlačítkem
.

vyberte symbol

Funkce digitálního ovládání nezávislého topení je z
bezpečnostních důvodů u vozidel (s ADR)
přepravujících nebezpečné látky vypnuta.

a potvrďte

vyberte formát času a potvrďte
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OBSLUHA
Klimatizace a topení
V případě poruchy se mohou zobrazovat následující informace
DISPLEJ

ŘEŠENÍ/ZÁKAZNÍK

POPIS
Je zapnuta automatická detekce.
Spínací hodiny EasyStart Timer byly odpojeny od
napájení a poté znovu připojeny.

Vyčkejte, dokud nedojde k automatické detekci, poté
nastavte čas a den v týdnu.

Chyba komunikace.

Zkontrolujte pojistku topení, případně vyměňte za
novou.
Navštivte servis.

Chyba 1. topení,

Navštivte servis.

Chyba 2. topení,

Navštivte servis.

Příliš nízké napětí.

Nabíjejte baterii, v případě potřeby navštivte servis.

Vadný snímač teploty

Navštivte servis.
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OBSLUHA
Klimatizace a topení
UPOZORNĚNÍ
Pokud poruchu nelze vyřešit svépomoci, obraťte se na
autorizovaný servis.
Vstupte do servisní nabídky a zjistěte kód chyby:
Pomocí tlačítek
přejděte na symbol
na
úvodní obrazovce a pomocí tlačítka
vstupte do
nabídky nastavení.

Topení se samo vypne
Popis poruchy
Během provozu se nezapaluje
Během provozu plamen zhasne
Topení se přehřívá

Nedostatečná hodnota napětí vozidla

V nabídce nastavení stiskněte a podržte tlačítko
po dobu delší než 5 sekund. Kód zobrazený v nabídce
č. 1.1.1 na obrazovce je chybový kód topení č. 1. Pokud
je ve vozidle druhé topení, tlačítkem
přejděte do
nabídky č. 1.1.2, kde se zobrazí chybový kód topení č.
2.

POZOR
Servisní nabídka se používá pouze k zobrazení
chybového kódu. V důsledku změny nastavení v
servisní nabídce může dojít k poškození topení.
Servisní nabídku je nutné používat pouze k zobrazení
chybového kódu.
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Nápravné opatření
Topení vypnout a znovu zapnout
Topení vypnout a znovu zapnout
Zkontrolujte průchodnost vstupních a výstupních
vzduchových kanálů. Poté topení nechejte vychladnout
a znovu ho vypněte a zapněte.
Zkontrolujte topení. Topení vypnout a znovu zapnout

OBSLUHA
Klimatizace a topení
Topení

Nastavte tepelnou regulaci do červené polohy pro
vhánění horkého vzduchu.

Otáčky ventilátoru lze nastavit ve třech úrovních.
0: Vyp
1: Nízké otáčky
2: Střední otáčky
3: Rychle

Nastavení směru vhánění vzduchu
vhánění vzduchu na čelní sklo.
vhánění vzduchu k horní části těla.
vhánění vzduchu k nohám a horní části
těla.
vhánění vzduchu na čelní sklo a k nohám.
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OBSLUHA
Jízda
Před jízdou:

Startování motoru

UPOZORNĚNÍ
V případě poruchy startu před dalším pokusem vyčkejte
po dobu určenou elektronickou řídicí jednotkou (10 až
40 sekund). Nepokoušejte se o start dříve.
Start za studena
• Zapněte zapalování. (poloha
•

Zkontrolujte tlak vzduchu v brzdových okruzích.

•
Zapněte zapalování.
• Otočte spínač zapalování do polohy
. Vyčkejte,
dokud nezhasne kontrolka motoru. Viz kapitola
údržby a servis. Kontrolka MIL
• V neutrálu (u vozidel s manuální převodovkou
sešlápněte spojka) a otočením spínače zapalování
do polohy
(max. 10 sekund) nastartujte motor.
• Pokud se motor nenastartuje, vyčkejte 15 sekund a
opakujte stejný postup ve stejném pořadí.
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). Trvale se rozsvítí

kontrolní světlo studeného startu
Jakmile kontrolka studeného startu zhasne,
nastartujte motor (poloha ).
− V zájmu snížení zatížení motoru doporučujeme
použít pedál spojky.
Pokud se motor nenastartuje, vypněte zapalování,
vyčkejte 1 minutu a výše uvedený postup opakujte.

OBSLUHA
Jízda
Systém ochrany startéru
Systém ochrany startéru představuje nástroj, který
zabraňuje spálení startéru z důvodu zbytečně
opakovaného startování.
Elektronická řídicí jednotka vypočítává maximální
příslušnou dobu trvání startování sběrem dat ze
senzorů na motoru tak, aby byla zajištěna ochrana
startéru. Jakmile uživatel překročí určenou maximální
dobu startování, systém mu zabrání v dalším
startování.
Systém umožňuje opakované startování po uplynutí
doby stanovené elektronickou řídicí jednotkou.
V takovém případě postupujte dle kroků níže.

UPOZORNĚNÍ
Pokud se motor nepodaří nastartovat po několika
pokusech, mohl nastat problém v jiném systému
motoru. Proveďte kontrolu ostatních systémů a poté se
opět pokuste nastartovat.
Vypnutí motoru
Motor nevypínejte ihned po zastavení vozidla. Vyčkejte,
než se sníží rychlost turbodmychadla volnoběžnými
otáčkami. Pokud se motor vypne ihned po zastavení
vozidla, u turbodmychadla nebude při vysokých
otáčkách zajištěno dostatečné mazání.
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Spoiler
Spoiler na kabině seřiďte podle návěsu.
Poznámka: Správným nastavením spoileru se snižuje
spotřeba paliva.
Při seřizování spoileru hrozí riziko pádu z kabiny a
případného zranění.
Doporučujeme provést seřízení spoileru
v autorizovaném servisu FORD OTOSAN, jehož
pracovníci jsou odborně vyškoleni a používají speciální
nástroje.
Funkce chytrého zrychlení:
Zrychlení vozidla je řízeno omezením profilu zrychlení
motoru na určité procento maximální hmotnosti, kterou
lze přepravovat daným tahačem, a maximálního
zatížení tahače.
Je zabráněno náhlému a neúmyslnému zrychlení
nezatíženého vozidla, čímž se zlepší jízdní vlastnosti
vozidla a spotřeba paliva. Funkce chytrého zrychlení se
deaktivuje při rozjezdu a jízdě do stoupání, a je
optimalizována tak, aby nedošlo k nepříznivému vlivu
na výkon vozidla.

OBSLUHA
Jízda
Rychlost jízdy se nastavuje multifunkční pákou na
pravé straně od volantu. Elektronická řídicí jednotka
motoru ovládá míru sešlápnutí akcelerátoru potřebnou
k jízdě vozidla danou rychlostí. Vozidlo jede
nastavenou rychlostí bez nutnosti ovládání pedálu
akcelerátoru řidičem.

Tempomat

Je-li tempomat aktivován, k jeho deaktivaci dojde
automaticky v následujících případech:
• Použití brzdy
• Sešlápnutí spojky (u vozidel s manuální
převodovkou)
• Při aktivaci motorové brzdy se tempomat deaktivuje
automaticky
Zapíná se zatažením páky k sobě. (poloha
displeji se zobrazí

) Na

Je-li tempomat aktivní, na přístrojové desce svítí
kontrolka znázorněná níže.

.

- Zvýšení rychlosti
- Snížení rychlosti
- Deaktivace
- Motorová brzda a retardér
- Obnovení tempomatu
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UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde k překročení nastavené rychlosti, vozidlo
odpojí akcelerátor, a v případě překročení 1000 otáček
motoru se aktivuje motorová brzda.
•
•
•
•

Tempomat nelze aktivovat při rychlosti vozidla pod
30 km/h.
Tempomat nelze aktivovat při rychlosti překračující
rychlostní limit.
Pokud je tempomat aktivován při překročení
rychlostního limitu, dojde k jeho automatické
deaktivaci.
Pro usnadnění ovládání vozidla zůstává tempomat
aktivní, dokud nedojde k přeřazení, pokud se (u
vozidel s manuální převodovkou) sešlápne spojka
na dobu 5 vteřin.

OBSLUHA
Jízda
Asistent rozjezdu ve svahu
U vozidel s manuální převodovkou:
1- Zastavte vozidlo provozní brzdou.
2- Stisknutím tlačítka na středovém panelu aktivujte
asistenta rozjezdu ve svahu.
3- Sešlápněte pedál spojky.
4- Zařaďte odpovídající rychlost rozjezdu.
5- Uvolněte brzdový pedál, brzdy tahače a návěsu
automaticky drží soupravu na místě.
6- Zahajte rozjezd vozidla uvolněním spojkového
pedálu a sešlápnutím pedálu akcelerátoru
7- Funkce rozjezdu ve svahu
•

se automaticky deaktivuje po uvolnění spojky, nebo
jakmile otáčky motoru dosáhnout určité hodnoty.
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U vozidel s automatizovanou manuální
převodovkou:
1- Zastavte vozidlo provozní brzdou.
2- Funkce asistence rozjezdu ve svahu se aktivuje
stisknutím tlačítka na středovém panelu.
3- Uvolněte brzdový pedál.
4- Asistent rozjezdu brzdí vozidlo maximálně po dobu
2,5 vteřiny. Pokud otáčky motoru dosáhnou určité
úrovně dříve, asistent se deaktivuje před uplynutím
2,5 vteřiny
Upozornění na aktivaci funkce asistence rozjezdu ve
svahu se zobrazí na přístrojové desce, je-li tato funkce
aktivní

OBSLUHA
Brzdění
Systém kotoučových brzd
Brzdový systém: Vzduchové kotoučové brzdy
s posuvným brzdovým třmenem Arvin Meritor Elsa
225H.
Kotouč: 430mm obrácěně kuželový kotouč
s vzduchovými průduchy.
Tlak vzduchového systému: 10,5 bar
Brzdové destičky
Tloušťka nového obložení je 19 mm.
Obložení se mění po opotřebení tloušťky na 3 mm. U
vozidel s kotoučovými brzdami je každá brzda opatřena
senzorem, který trvale měří míru jejího opotřebení. Míra
zbývajícího obložení jednotlivých brzd se zobrazí v
procentech (%) na přístrojové desce. Jakmile obložení
některé z brzd dosáhne hranice, řidič je upozorněn
varovnou kontrolkou. Po rozsvícení kontrolky je nutné
vozidlo přistavit do nejbližšího servisu a problém
odstranit.
Přípustný rozdíl mezi obložením levé a pravé
brzdy je max. 25%. Pokud rozdíl překročí hranici 25 %,
rozsvítí se výstražná kontrolka brzd. V tomto případě je
nutná kontrola brzd v servisu. Pokud tloušťka obložení
brzd klesne pod 20 %, hodnota tloušťky brzdového
obložení se zobrazí na displeji. Pokud tloušťka
brzdového obložení klesne pod 6 %, rozsvítí se varovná
kontrolka brzd. Výměnu brzdového obložení nechejte
provést v autorizovaném servisu.

Informace o opotřebení obložení se zobrazují na
displeji. Na displeji se rovněž zobrazí informace, na
které nápravě je nutno provést výměnu obložení. Při
výměně je nutné současně vyměnit obložení levé i
pravé brzdy příslušné nápravy.
Na brzdách je umístěn indikátor, který kromě
procentuálního vyjádření umožňuje sledování tloušťky
obložení na displeji. Po úplném opotřebení indikátoru je
nutno provést výměnu obložení. Vzhledem k tomu, že
životnost obložení se může zcela lišit v důsledku
zatížení vozidla, provozních podmínek atd., pravidelně
kontrolujte tloušťku obložení na displeji nebo měsíčně
provádějte kontrolu indikátorem na brzdách, pokud není
sledování na displeji možné.
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50%
opotřebení

75%
opotřebení

25%
opotřebení

Zcela
opotřebované

OBSLUHA
Brzdění
Systém kotoučových brzd

Systém bubnových brzd

Tloušťka nových kotoučů je 45 mm.
Kotouče je nutno vyměnit, jakmile tloušťka dosahuje
méně než 39 mm. Tloušťku kotoučů kontrolujte každé
tři měsíce, neboť se jejich životnost může rapidně lišit v
důsledku zatížení vozidla, provozních podmínek atd.
Při kontrole tloušťky také kontrolujte, zda povrch
kotoučů nevykazuje trhliny.
Pokud trhliny dosáhly k vzduchovým průduchům nebo
dosahují 25 % povrchu obložení, proveďte výměnu
kotoučů. Trhliny, které nedosahují 25 % povrchu,
nemají vliv na funkčnost a kotouče lze i nadále využívat.
Brzdový systém Z-cam představuje systém bubnových
brzd. Opotřebení brzdového obložení se kontroluje přes
4 otvory na brzdovém bubnu.
Odstraňte zátky na brzdovém bubnu, proveďte kontrolu
a následně zátky opět nainstalujte.

Modré oblasti na povrchu kotoučů signalizují, že byly
vystaveny nadměrnému zahřátí. Kotouče s narušenou
strukturou doporučujeme opracovat např.
soustružením. Obložení, které bylo nadměrně zahřáto,
je nutno vyměnit.

*Brzdový systém Z-cam je volitelnou výbavou.
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OBSLUHA
Brzdění
UPOZORNĚNÍ
Pokud je některé z obložení opotřebováno, proveďte
výměnu obou.
UPOZORNĚNÍ
Po kontrole obložení opět nainstalujte zátky.
Pokud se tak neučiní, mezi obložení a buben se mohou
dostat nečistoty a způsobit předčasné opotřebení
obložení a poškození bubnu.

Kontrolu opotřebení obložení lze také provést vizuálně
kontrolními otvory brzdového bubnu.
Pokud je tloušťka obložení brzdové čelisti menší než 8
mm, doporučujeme provést jeho okamžitou výměnu
v autorizovaném servisu Ford Cargo.
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OBSLUHA
Brzdění
Vlnovce nouzové brzdy
Vzduchové vlnovce na hnací nápravě vozidla plní
funkci nouzové brzdy. Nouzové vlnovce se aktivují ve 2
případech:
•
•

Při zatažené parkovací brzdě.
Pokud ve vzduchovém vedení není dostatek
vzduchu k zabrzdění vozidla

Vypuštění nouzových vlnovců
Chcete-li vypustit nouzové vlnovce, otočte šroub za
vlnovcem na maximum ve směru utahování (ve směru
hodinových ručiček).
UPOZORNĚNÍ
Pokud jsou nouzové vlnovce vypuštěny, nelze použít
žádné brzdy ke stabilizaci polohy vozidla. Před
vypuštěním vlnovců proveďte nezbytná bezpečnostní
opatření.

UPOZORNĚNÍ
Chcete-li obnovit funkci parkovací brzdy, kontaktujte
autorizovaný servis nebo se podívejte do katalogu
oprav. Pokud bude vozidlo zaparkováno déle než
měsíc, za účelem ochrany obložení a bubnů proveďte
následující:
- Zaparkujte vozidlo, zajistěte kola zakládacími klíny a
uvolněte parkovací brzdu.
-

Zcela vypusťte vzduchojemy.

-

Uvolněte parkovací brzdu dle modelu vozidla.

- Před opětovným uvedením vozidla do provozu
aktivujte parkovací brzdu a naplňte systém vzduchem.

119

OBSLUHA
Brzdění
Motorová brzda (Standard)

Obr. 1

Aktivace motorové brzdy

Obr. 2

Motor standardně zajišťuje funkcí brzdění.
Po kompresi (Obr. 1), několik stupňů od horní úvrati,
speciální zařízení v pístech motoru pootevře výfukové
ventily a uvolní tlak nahromaděný uvnitř válce (Obr.2).
Tím se využívá brzdný moment komprese.

1. stupeň
2. stupeň

Motorová brzda
Snížený brzdný výkon
Vysoký brzdný výkon

Motorová brzda se aktivuje pákou napravo od volantu.
varování se zobrazí na přístrojové desce.
Intardér / volitelné
Intardér je speciální brzdný systém k zpomalení vozidla
a zachování rychlosti při jízdě z kopce a je také na trhu
znám jako „brzda hnacího hřídele“.
systémy. Intardér vašeho vozidla má hydrodynamický
brzdný systém, známý jako kapalinový.
• Brzdný moment: 3,500 Nm
• Brzdný výkon: 600 kW
• Hmotnost: 70 kg.
• Princip činnosti: Hydrodynamické brzdění
• Plně kompatibilní se systémem ABS-EBS

Intardér se aktivuje 5stupňovou pákou napravo od
volantu.

Bremsomat
Intarder 1

Motorová
brzda
Snížený brzdný
výkon
Snížený brzdný
výkon

Intarder 2

Snížený brzdný
výkon

Intarder 3

Vysoký brzdný
výkon

Intarder 4

Vysoký brzdný
výkon

Intardér
Bremsomat
(0%-100%)
25% max.
brzdného
výkonu
50% max.
brzdného
výkonu
75% max.
brzdného
výkonu
100% max.
brzdného
výkonu

Při aktivaci intardéru se na displeji zobrazí
varovné hlášení. Po dosažení požadované rychlosti
přepněte páku intardéru do polohy 0 (vypnuto).
Jakmile po aktivaci intardéru dosáhne vozidlo určitého
brzdného momentu, rozsvítí se zadní brzdová světla.
(-0,7 m/s2).
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OBSLUHA
Brzdění
Bremsomat:
Po přepnutí páky retardéru do polohy 1 se při jízdě ze
svahu aktivuje intardér v dostatečné míře tak, aby byla
zajištěna konstantní rychlost vozidla.
Funkce Bremsomat se vypne po přepnutí páky do
polohy 0 nebo jiné polohy od 2 do 5.

POZOR
Olej intardéru je chlazen chladicí kapalinou motoru. Dle
indikátoru teploty chladicí kapaliny kontrolujte, zda
nedochází k jejímu nadměrnému zahřívání, zejména při
dlouhém používání.

UPOZORNĚNÍ
Brzdná síla intardéru je technicky omezena.
V poloze Bremsomat může síla působící ze svahu
z důvodu sklonu vozovky a zatížení překročit maximální
brzdnou sílu intardéru. V takovém případě může
vozidlo zrychlovat.

Dosáhne-li teplota chladicí kapaliny 105 °C, intardér se
automaticky deaktivuje, aby se zabránilo nadměrnému
zahřívání motoru.
UPOZORNĚNÍ
Intardér vyžaduje údržbu. Výměnu olejového filtru je
nutno provádět v pravidelných intervalech výměny oleje
převodovky.
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UPOZORNĚNÍ
Používáním intardéru ke zpomalování se prodlužuje
životnost brzdového obložení.

OBSLUHA
Brzdění
Automatický režim hybridní brzdy

UPOZORNĚNÍ
Pokud se pravá multifunkční páka přepne do jakékoli
jiné polohy než (0), dojde k deaktivaci automatického
režimu hybridní brzdy, dokud se páka opět nepřepne
zpět do polohy (0).
Vzduchové vedení

Každý den odvodňujte vzduchojemy. Zatáhněte za
kroužek připevněný k ventilu, dokud nezačne ucházet
vzduch a nevypustí se tak voda uvnitř vzduchojemů.

Po stisknutí tlačítka „AUTO“ na středovém panelu lze
intardér a motorovou brzdu aktivovat brzdovým
pedálem. Po sešlápnutí brzdového pedálu je aktivován
intardér* a motorová brzda v míře odpovídající chodu
pedálu mimo provozní brzdy. *intardér není poskytován
jako standardní vybavení vozidla; jedná se o volitelné
vybavení.

Vzduchové vedení použité u modelu vašeho vozidla je
uvedeno na informačních štítcích
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Po vypuštění vody ze vzduchojemů by se mělo při
startování objevit varování nízkého tlaku. Pokud není
varovný systém funkční z důvodu chyby varovného
okruhu, je zapotřebí závadu okamžitě odstranit.
Neuvádějte vozidlo do provozu, dokud indikátor tlaku
vzduchu nesignalizuje normální tlak.
Filtr vysoušeče vzduchu nemusí být funkční, pokud se
při vypouštění vzduchojemu objeví mastné nečistoty.
Vyměňte filtr ve vysoušeči vzduchu.

OBSLUHA
Brzdění
Vysoušeč vzduchu (APU)

UPOZORNĚNÍ

Pomocné vedení vzduchu

Filtr vysoušeče vzduchu je nutno měnit v pravidelných
intervalech. Pokud filtr vysoušeče vzduchu neplní svou
funkci, může se poškodit a také způsobit poškození
vzduchových ventilů.

Pokud je vyžadováno vypouštění vzduchu pro speciální
funkce (např. klakson, vzduchová stříkací pistole),
použije se vyobrazené propojení.

Jednotka vysoušeče vzduchu vašeho vozidla zahrnuje
kromě funkce vysoušení také ohřev vzduchu,
odlučování oleje ze vzduchu, vypuštění vzduchu a
4cestný vypouštěcí ventil. Koncovka pro huštění se
nachází na vysoušeči uvnitř podvozku.

UPOZORNĚNÍ

Neodebírejte vzduch přímo z vedení.
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OBSLUHA
Brzdění
Požadavek reverzního testu
Objevují se různé druhy závad, které systém EBS
přímo neodhalí. Takové závady lze odhalit sledováním
chování vozidla a brzdového systému. Tento druh
sledování se nazývá kontrola věrohodnosti. V případě
zjištění poruchy věrohodnosti systému EBS může být
dle právních požadavků systém obnoven, pouze pokud
EBS provede systémový test (tzv. reverzní test) s
kladným výsledkem (správná činnost brzdového
systému). Po odstranění příčiny závady (jednalo se o
dočasné selhání nebo bylo vozidlo opraveno), lze
provést reverzní test. Aby systém EBS mohl provést
reverzní test, musí řidič jednou sešlápnout brzdový
pedál za daných podmínek. Pokud EBS vyžaduje
sešlápnutí pedálu k obnovení funkčnosti, zašle
požadavek s následujícím kódem chyby:
Cesta: 253 (Brzdový systém vozidla)
Typ: 201 (Požadavek na sešlápnutí brzdového pedálu)
(SPN 64969)
Důrazně se doporučuje poskytnout řidiči jasné pokyny
na palubní desce v případě nutnosti sešlápnutí pedálu
a v návodu k obsluze vozidla by měl být jasně popsán
postup.

Sešlápnutí pedálu je třeba provést následujícím
způsobem:
Po zjištění chyby je nutné motor vypnout a zapnout
žhavení, aby se systém EBS restartoval:
•
Motor je nutné vypnout alespoň na 5 vteřin, aby
byl systém EBS vypnut a
•
při vypnutém motoru je nutno uvolnit brzdový
pedál, aby nebylo vozidlo zabrzděno v režimu
žhavení bez restartu EBS.
•
Po přepnutí klíče do polohy žhavení na min. 7
sekund:
•
Vozidlo musí stát na místě a
•
Brzdový pedál musí být uvolněn.
•
Napájecí napětí systému EBS dostatečné
k elektronicky ovládanému brzdění.
•
Parkovací brzda by neměla být aktivní pro
případ, že dojde k závadě TCM.
•
Při aktivním omezení systému se rozsvítí
výstražná kontrolka.
•
Ovládání brzdového pedálu s následujícími
funkcemi:
•
Během stání na místě je řidič instruován
prostřednictvím symbolu „brzdy“ na přístrojové
desce k zabrzdění.
•
Ovládání pedálu se aktivuje až po 7 sekundách
po přepnutí do polohy žhavení.
•
Brzdový pedál je nutno bezpodmínečně zcela
sešlápnout.
•
Úplné zabrzdění je nutno zachovat po dobu 3
vteřin.
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•
•
•

Postupné uvolnění pedálu až do úplného
uvolnění.
Brzdový pedál je nutno zcela uvolnit na 3 vteřiny.
Svítí výstražná kontrolka. Omezení systému není
během brzdění aktivní. Brzdění je řízeno
elektronickým ovládáním tlaku.

Test brzdového pedálu je úspěšný:
•
•

Během brzdění nebyla zjištěna žádná chyba.
Výstražná kontrolka zhasne a omezení systému
není aktivní.

Test brzdového pedálu nebyl úspěšný:
•
•
•
•
•

Během brzdění byla zjištěna chyba.
Uplynula maximální doba brzdění v délce 25
sekund nebo
Vozidlo se rozjíždí.
Výstražná kontrolka zůstává svítí i nadále,
omezení systému je aktivní.
Je nutné znovu zapnout zapalování, aby proběhl
opakovaný test brzdového pedálu.

OBSLUHA
Řazení
Manuální převodovka a řazení 16S 2230

Silniční 5-6-7-8

Redukované
1-2-3-4

Manuální
převodovka
Půlstupeň (zvýšení
momentu)

K dispozici je 16 rychlostní stupňů pro jízdu vpřed a 2
pro zpětný chod (silnice/terén). Všechny rychlostní
stupně kromě zpětného chodu mají synchronizátory.
Řazení z redukovaných převodů na silniční a výběr
přídavných (posilujících) převodů se provádí pomocí
západek na řadicí páce. Jak je znázorněno na obrázku
níže, západka na přední straně řadicí páky umožňuje
volbu pomalých (1-2-3-4) a rychlých převodů (5-6-7-8).
Když je západka dole, je zařazen redukovaný převod
(do pomala, terén); a když je západka nahoře, je
zařazen převod do rychla (silnice). Západka na boční
straně řadicí páky umožňuje volbu „půlstupňů“ ke
zvýšení momentu. Když je západka dole, převodovka je
v redukovaném režimu, a když je západka nahoře,
převodovka je v normálním (silničním) režimu.

Poznámka: Řazení z redukovaného převodu na
normální (silniční) během zrychlení u převodovek se
systémem 1H:
1. Stiskněte západku nahoru na 4. převodový stupeň.
2. Sešlápněte pedál spojky.
3. Zařaďte neutrál.
4. Přesuňte páku z neutrálu do 1/2 poté do polohy
1/5. Převodovka se přepne na 5. převodový stupeň v
silničním režimu.
5. Uvolňujte spojkový pedál.
6. Ponechte západku v silničním režimu.
Převodovky 16 S 2230 jsou vybaveny mechanismem
zabraňujícím v řazení, který převodovku chrání před
nesprávným řazením, když vozidlo dosáhne určité
rychlosti. Tento mechanismus zabraňuje řazení
půlstupně (do polohy 1/2)při určitých rychlostech pro
redukovaný a normální režim, a přeřadí z normálního
na redukovaný režim.
Níže jsou uvedeny případy, které odrážejí výše
uvedené okolnosti a při kterých se aktivují ochranné
mechanismy, jelikož by s vysokou pravděpodobností
mohlo při jízdě dojít k problémům:
1- Řidič chce přeřadit ze 4. na 5. rychlost, ale při
zrychlování vozidla zapomene přepnout západku na
silniční režim (nahoru): Řadicí páku nelze přesunout do
polohy 1/2, systém zabrání přepnutí na nesprávný
rychlostní stupeň.
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2- Řidič chce přeřadit z 6. na 5. rychlost, ale při
zpomalování vozidla neúmyslně přepne západku na
redukovaný režim: Protože se převodovka v tomto
stavu pokusí zařadit 1. rychlost, aktivuje se
mechanismus zabránění řazení, který zabrání
přeřazení, posune řadicí páku do polohy 3/4 a systém
zabrání přeřazení na nesprávný rychlostní stupeň.
3- Pokus o přeřazení z 8. na 5. rychlost, pokud se
vozidlo pohybuje určitou rychlostí: Řadicí páka 1
Řadicí páku nelze přesunout do polohy 1/2, systém
zabrání přepnutí na nesprávný rychlostní stupeň.
4- Pokus o přeřazení z redukovaného na silniční
převod, pokud se vozidlo pohybuje určitou rychlostí:
Systém odmítne přeřadit na redukovaný převod. Řidiči
se neumožní přeřadit na redukovaný převod.
Preventivní mechanismy převodovky 16 S 2230
uvedené výše mají za cíl chránit mechanismus převodů
a synchronizátoru v převodovce a nejedná se o
chybové režimy.
UPOZORNĚNÍ
Životnost spojky je úměrná jejímu správnému
používání.
Nesprávné používání spojky snižuje její životnost a
spojka se z důvodu přehřívání za krátkou dobu poškodí.
Nezastavujte vozidlo ve svazích s napůl sešlápnutou
spojkou.

OBSLUHA
Řazení
Chcete-li přeřadit, před řazením plně sešlápněte
spojkový pedál a po zařazení jej zase uvolněte.
Nedržte nohu na spojkovém pedálu, pokud
nepotřebujete používat spojku.
Při rozjezdu zařaďte nižší rychlostní stupeň, čím lze
zajistit delší životnost spojky. Pokud je vozidlo zatíženo,
je třeba se ve svahu se rozjíždět na pomalý
(redukovaný) převod 1 a na rovných silnicích na 1.
převodový stupeň v normálním (silničním) režimu.

Nepoužívejte zpětný chod, pokud je zařazen silniční
(neredukovaný) převod.

• Postup přepnutí z redukovaného na silniční režim
během zrychlování:

Nejezděte se zařazeným neutrálem.
Při delší jízdě vozidla se zařazeným neutrálem může
dojít k poškození převodovky, neboť promazávání
uvnitř převodovky nebude dostatečné.

1. Stiskněte západku nahoru na 4. převodový stupeň.

Manuální převodovka a řazení 9 S 1310

UPOZORNĚNÍ
Silniční 5-6-7-8

Vozidlo nerozjíždějte, pokud je zatíženo a převodovka
se nachází v silničním režimu (je zařazen převod do
rychla). Chcete-li zařadit zpátečku, vozidlo zcela
zastavte. Vyčkejte 8 až 10 sekund a zařaďte zpětný
chod. Pokud se pokusíte zařadit zpětný chod, když
vozidlo není zcela zastaveno, může dojít k poškození
převodovky.
Při jízdě ze svahu nepřeřazujte na neutrál.
Vozidlo nerozjíždějte, pokud je zařazen silniční
(neredukovaný) převod.

Redukované
1-2-3-4

Obsahuje 9 rychlostních stupňů: 8 vpřed + 1 „plazivý“
převod (crawler).
Všechny stupně kromě „plazivého“ a zpětného jsou
synchronizovány. První čtyři stupně jsou pomalé
převody (redukované, low range) a zbývající 4 stupně
jsou rychlé převody (silniční, high range)
Přepínání mezi redukovaným a normálním režimem se
provádí posunem západky na řadicí páce nahoru a
dolů. Převodovka bude pracovat v redukovaném
režimu, když je západka stlačena směrem dolů, a v
normálním (silničním) režimu, když je západka stlačena
nahoru, jak je znázorněno níže.
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2. Sešlápněte pedál spojky.
3. Zařaďte neutrál. Souprava planetové převodovky se
následně deaktivuje a převodovka zařadí rychlý
(silniční) režim)
4. Přesuňte páku z neutrálu do 1/2 poté do polohy 1/5.
Převodovka se přepne na 5. převodový stupeň v
silničním režimu.
5. Uvolňujte spojkový pedál.
6. Ponechte západku v silničním režimu.
• Převodovky 9 S 1310 jsou vybaveny mechanismem
zabraňujícím v řazení, který převodovku chrání před
nesprávným řazením, když vozidlo dosáhne určité
rychlosti. Tento mechanismus zabraňuje řazení
půlstupně (do polohy 1/2) při určitých rychlostech pro
redukovaný a normální režim, a přeřadí z normálního
na redukovaný režim.

OBSLUHA
Řazení
• Situace, kdy může dojít ke spuštění preventivního
mechanismu, jsou uvedeny níže:

Informace o převodovce na displeji:
Upozornění na zařazení vyššího stupně:
zařazený stupeň je nižší, než vyžadují otáčky motoru.
Řazení nahoru

1. Řidič chce přeřadit ze 4. na 5. rychlost, ale při
zrychlování vozidla zapomene přepnout západku na
silniční režim (nahoru): Řadicí páku nelze zařadit do
polohy 1/2 a řidič je na to upozorněn.

UPOZORNĚNÍ

2. Řidič chce přeřadit z 6. na 5. rychlost, ale při
zpomalování vozidla neúmyslně přepne západku na
redukovaný režim: Vzhledem k tomu, že se převodovka
v tomto stavu pokusí zařadit 1. rychlost, aktivuje se
mechanismus zabránění řazení, který zabrání
přeřazení, posune řadicí páku do polohy 3/4 a řidič je na
tuto situaci upozorněn.
3. Pokus o přeřazení z 8. na 5. rychlost, pokud se
vozidlo pohybuje určitou rychlostí: Řadicí páku nelze
zařadit do polohy 1/2 a řidič je na to upozorněn.
4. Pokus o přeřazení z redukovaného na silniční
převod, pokud se vozidlo pohybuje určitou rychlostí:
Systém odmítne přeřadit na redukovaný převod. Řidiči
se neumožní přeřadit na redukovaný převod.
• Preventivní mechanismy převodovky 9 S 1310
uvedené výše mají za cíl chránit mechanismus převodů
a synchronizátoru v převodovce a nejedná se o
chybové režimy.

Při jízdě se zařazeným nižším stupněm, než je
požadováno, se zvyšuje spotřeba paliva. Vzhledem k
tomu, že při nižších stupních budou otáčky motoru
vyšší, bude docházet vyššímu únavovému namáhání
motoru.
Zařazený stupeň se zobrazuje v levém horním rohu
palubního počítače.
D: rychlostní stupeň vpřed
R: Zpětný chod
Příklad: D4 4. stupeň vpřed
Řazení dolů
Podřadit o 2 stupně
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Pokud se na displeji zobrazí upozornění
přeřaďte na vyšší stupeň.

,

OBSLUHA
Řazení
Automatizovaná převodovka a řazení

Řadící páka:

Informační displej:

Vozidla Ford Cargo s automatizovanou převodovkou
jsou vybavena 12 rychlostními stupni pro jízdu vpřed a
2 pro zpětný chod*. **
Ve vozidle není k dispozici spojkový pedál. Spojku
uvolňuje a stlačuje mechanismus řízený elektronickým
řídícím modulem.
Systémové komponenty
Otočný ovladač:

Nachází se na přední straně řadicí páky.
D: rychlostní stupeň vpřed
N: -R: Zpětný chod
DM: Dopředný manévr (používá se pouze při jízdě na
volnoběh)
RM: Zpětný manévr (používá se pouze při jízdě na
volnoběh)
*: Automatizovaná převodovka není standardní
součástí vozidla, jedná se o volitelné vybavení.
**: Kód modelu převodovky se může lišit podle funkcí,
např. PTO a/nebo intardérem.

Posun vpřed: Obsahuje 2 rozsahy. 1. rozsah řadí o 1
stupeň nahoru a 2. rozsah řadí o 2 stupně nahoru
(pouze v manuálním režimu)
Posun dozadu: Obsahuje 2 rozsahy. 1. rozsah řadí o 1
stupeň dolů a 2. rozsah řadí o 2 stupně dolů (pouze v
manuálním režimu)
Posun doleva: Změna režimu převodovky.
V manuálním režimu přepne na automatický a v
automatickém režimu na manuální.
S (Režim hledání): V manuálním režimu po přesunu
páky doprava vybere převodovka nejlepší rychlostní
stupeň pro aktuální jízdní podmínky.
• Pokud není aktivní motorová brzda, převodovka
přepne do nejúspornějšího režimu (nízké otáčky
motoru)
• Pokud je motorová brzda aktivní, převodovka
podřadí, aby zvýšila otáčky motoru
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Automatický režim
Zařazený stupeň se zobrazuje v levém horním rohu
palubního počítače.
D: rychlostní stupeň vpřed
R: Zpětný chod
Příklad: D4 4. stupeň vpřed
V manuálním režimu
Řazení dolů
Podřadit o 2 stupně
Automatické a manuální ovládání:
Automatická: Elektrická řídicí jednotka převodovky
zvolí nejlepší převodový stupeň podle stavu motoru a
zatížení. Výběr stupňů a řazení probíhá automaticky.
Neplatný výběr stupně není možný.
• Převodovka zvolí převodové stupně a řazení při
rozjezdu.

OBSLUHA
Řazení
•
•
•

Pohyb spojky a řazení probíhá automaticky.
Převodové stupně lze korigovat ručně.
Nesprávné zařazení není možné.

Jízda:

Posun vpřed: Posun vpřed:
1- Otočte ovladač do polohy „D“.
2- Uvolněte ruční brzdu.
3- Sejměte nohu z brzdového pedálu a sešlápněte
plynový pedál.
POZOR

UPOZORNĚNÍ
Zpětný chod zařaďte až po úplném zastavení vozidla.
Elektronická řídicí jednotka převodovky nyní umožní
zařadit zpětný chod, neboť zaznamená zastavení
vozidla.
Jízda na volnoběh:

Riziko nehody
Nezařazujte neutrál, když je vozidlo v pohybu.
• Parkovací brzdy jsou aktivní. Otočný ovladač je v
poloze N.
• Nastartujte motor.
• Proběhne autokontrola systému
zobrazí informace.

, na displeji se

• Otočte ovladač do polohy „D“.
• Automaticky se zvolí stupeň pro rozjezd (podle
potřeby se může změnit).
• Přidávejte rychlost a zároveň uvolňujte brzdu

Přeřazení na neutrál:
Zcela zastavte vozidlo a ovladač otočte do polohy N.
Zpětný chod:

Během jízdy na volnoběh je třeba s vozidlem pohybovat
velmi pomalu. Toho lze u manuálních převodovek
dosáhnout částečným stisknutím spojky.
Funkce DM a RM se k tomuto účelu u
automatizovaných převodovek nepoužívají.
DM slouží k jízdě na volnoběh dopředu, RM k jízdě na
volnoběh dozadu.

Zcela zastavte vozidlo a ovladač otočte do polohy R.
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OBSLUHA
Řazení
UPOZORNĚNÍ
Režimy DM a RM se používají pouze k jízdě na
volnoběh a jen v případě nutnosti
UPOZORNĚNÍ
Režimy DM a RM nejsou „posilovací.“
Dobu trvání režimu DM a RM omezuje řídicí jednotka
převodovky.
Pokud se režim manévrování (DM a RM) používá po
delší dobu, zatěžuje se obložení spojky.
V takovém
případě se na displeji zobrazí upozornění – přeřaďte na
neutrál a chvíli počkejte.

Manuální používání:
• Převod při rozjezdu se vybere automaticky.
• Pohyb spojky a řazení je automatické, pokud se
stupně řadí ručně pomocí řadicí páky.
• Nesprávné zařazení není možné.
• Operace manévrování je k dispozici pouze v
automatickém režimu.

Režim manévrování vpřed. Lze jej používat
pouze při jízdě na volnoběh.

Pokud se vozidlo pohybuje v režimu manévrování
navzdory upozornění
na displeji, převodovka bude
řadit automaticky. V takovém případě může dojít ke
zrychlení pohybu vozidla.

Neutrál
přeřadit na neutrál.

UPOZORNĚNÍ
Nepřekračujte maximální počet otáček motoru
povolený během manuálního ovládání.
Upozornění na displeji:

Převodovka je vadná. Zastavte vozidlo a
kontaktujte autorizovaného prodejce Ford Cargo.

Kontrola systému: Při každém zapnutí
zapalování proběhne autokontrola systému.

Upozornění převodovky se na palubním počítači
zobrazují jako dvouciferné zkratky.
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OBSLUHA
Řazení
POZOR
Zpětný chod, normální (silniční) převod
•

Při pokusu o řazení, když je tlak vzduchu nízký,
může dojít k zařazení převodovky na neutrál. V
takovém případě nebude aktivní výfuková brzda.

•

Pokud klesne tlak vzduchu, nelze uvolnit spojku.

Zpětný chod, redukovaný převod (terén)

Režim manévrování při zpětném chodu. Lze
jej používat pouze při jízdě na volnoběh.

Nízký tlak vzduchu: Pro automatizovanou
převodovku ve vozidle je k dispozici samostatné
vzduchové vedení. Pokud tlak vzduchu v přívodu
vzduchu překročí hodnotu 5,8 barů, zobrazí se
upozornění AL.

Opotřebení obložení spojky dosáhlo mezní hodnoty. Co
nejdříve navštivte autorizovaného prodejce společnosti
Ford Cargo.

Elektronická závada.

Ovládání spojky
Systém nedokáže vypočítat polohu spojky.

Přetížení spojky.
Toto upozornění se zobrazí, pokud se pokusíte rozjet s
vozidlem při vyšším rychlostním stupni, než který je v
manuálním režimu vyžadován. Zařaďte nižší stupeň a
teprve poté vozidlo rozjeďte.

Opotřebení obložení spojky
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Chyba komunikace mezi přístrojovou deskou a
elektronickou řídicí jednotkou převodovky.
Co nejdříve navštivte autorizovaného prodejce
společnosti Ford Cargo.

Plynový pedál (Akcelerátor)
Zobrazí-li toto upozornění, sejměte nohu z plynu.
Pokud se upozornění nevypne, došlo v závadě v
systému. Kontaktujte autorizovaného prodejce
společnosti Ford Cargo.

Přeřadit na neutrál.

OBSLUHA
Řazení
Pokud se vozidlo při parkování delší dobu ponechá v
režimu D, nadměrně se tím zatěžuje spojka. Když se
zobrazí upozornění NS, řídicí jednotka převodovky
signalizuje, že se vozidlo nachází v režimu D po delší
dobu bez pohybu. Přeřadit na neutrál.

Teplota převodového oleje dosáhla horní mezní
hodnoty. Zastavte vozidlo. Kontaktujte autorizovaného
prodejce společnosti Ford Cargo.
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OBSLUHA
Řazení
Režim jízdy v terénu

Oscilační režim

OFF-ROAD

OFF-ROAD

ROCKING

ROCKING

U vozidel s automatickou převodovkou; zajišťuje jízdu
v terénu omezením snížení točivého momentu hnacích
kol při nejnižším počtu řazení.
Režim jízdy v terénu se aktivuje stisknutím tlačítka na
přístrojové desce, viz obrázek a deaktivovat jej lze
opětovným stiskem tlačítka.

Při použití v náročných podmínkách, jako je bláto, sníh
atd. u vozidel s automatickou převodovkou režim
umožňuje náhlé spínání a vypínání spojky a zabraňuje
tak uvíznutí vozidla. Umožňuje tzv. oscilační režim
(jízda vpřed a vzad).
Tento režim se aktivuje stiskem tlačítka na přístrojové
desce po dobu 3 sekund (viz obrázek) a deaktivuje se
stisknutím tlačítka opět na 3 sekundy.
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OBSLUHA
Řazení
Režim rychlé jízdy

Oscilační režim

POWER

POWER

ROCKING

ROCKING

Používá se, pokud je vyžadováno řazení při vyšších
otáčkách motoru u vozidel s automatickou
převodovkou.
Režim rychlé jízdy se aktivuje stisknutím tlačítka na
přístrojové desce (viz obrázek) a deaktivuje se
opětovným stisknutím.

Při použití v náročných podmínkách, jako je bláto, sníh
atd. u vozidel s automatickou převodovkou režim
umožňuje náhlé spínání a vypínání spojky a zabraňuje
tak uvíznutí vozidla. Umožňuje tzv. oscilační režim
(jízda vpřed a vzad).
Tento režim se aktivuje stisknutím tlačítka na
přístrojové desce po dobu 3 sekund (viz obrázek) a
deaktivuje se stisknutím tlačítka opět na 3 sekundy.
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OBSLUHA
Pomocný pohon
Pomocný pohon

Pomocný pohon u vozidel s manuální převodovkou

• Po 10 vteřinách stiskněte spínač
na středovém
panelu. Rozsvítí se žlutá kontrolka na spínači.
• Dejte nohu z pedálu spojky.
Deaktivace PTO
• Zcela sešlápněte spojku na 10 vteřin a nohu na ní
ponechejte (u vozidel se spojkovým pedálem)

Ilustrace slouží pouze k informačním účelům.
Na vozidle nejsou žádné adaptéry ani čerpadla.
Pomocný pohon (PTO) je jednotka spojená
s převodovkou pro ovládání zařízení, které bude
ovládáno přenosem momentu z převodovky (například
čerpadla). Přenáší výkon z převodovky do čerpadla.
Instalace PTO je volitelná a lze ji provést u manuálních i
automatických převodovek při výrobě ze závodu.
Chcete-li provést instalaci PTO zpětně, kontaktujte
autorizovaného prodejce Ford Cargo.
Elektronická řídicí jednotka motoru vozidel Ford Cargo
umožňuje provoz motoru při stálé rychlosti, zatímco je
PTO aktivní. Rychlostní parametr na řídicí jednotce
může nastavit autorizovaný prodejce Ford Cargo.

Provozní rychlost může mít 2 různé úrovně dle klapky
na půlení rychlostí řadicí páky. Před aktivací
pomocného pohonu nastavte klapku půlení rychlostí
nahoru nebo dolů. Během ovládání pomocného pohonu
nemanipulujte s klapkou/západkou.
Čerpadlo funguje při vyšší rychlosti a přepnuté klapce
nahoru a při nižší rychlosti a přepnuté klapce dolů.

• Stiskněte spínač
na středovém panelu, žlutá
kontrolka zhasne.
• Uvolněte pedál spojky (u vozidel se spojkovým
pedálem).

Aktivace pomocného pohonu (PTO)
• Zastavte vozidlo a zatáhněte parkovací brzdu.
• Přeřaďte do neutrálu a motor ponechte ve
volnoběžných otáčkách
• Sešlápněte brzdový pedál a přidržte jej.

• PTO lze aktivovat pouze u stojícího vozidla a pokud
je otočný ovladač v poloze „N“. PTO se aktivuje
stisknutím tlačítka PTO na panelu.
• Je-li PTO aktivní a vozidlo je v pohybu, není možné
řadit.
• PTO nelze aktivovat, pokud je vozidlo v pohybu.
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Pomocný pohon u vozidel s automatizovanou
převodovkou

OBSLUHA
Pomocný pohon
Je-li PTO aktivní, na přístrojové desce se
rozsvítí příslušný symbol.
Spínač ventilu PTO

Řídicí jednotka se používá ke spouštění plošiny u
sklápěcích vozů. Tlačítko č.12 se používá k pomalému
spouštění, tlačítko č.13 se používá k rychlému
spouštění. Ke zvedání plošiny použijte tlačítko PTO
(pomocný pohon) na panelu.
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OBSLUHA
Za jízdy
POZOR
Jízdní vlastnosti vozidla, brzdění a zatáčení se liší v
závislosti na typu a míře nákladu/zatížení a poloze
těžiště.
Zajistěte rovnoměrné rozložení nákladu a vyhněte se
nerovnoměrnému zatížení.
Náklad zajistěte, aby nedošlo k jeho posunu.
V opačném případě může dojít ke ztrátě kontroly
vozidla a případně i k nehodě.
UPOZORNĚNÍ
Dodržujte povolené zatížení náprav, kol (zatížení na
jedno kolo) a maximální celkovou hmotnost vozidla. Při
nedodržení může dojít k poškození pneumatik,
podvozku a náprav. Při nedodržení může dojít
k poškození pneumatik, podvozku a náprav. Při řízení
se sledujte indikátory a pokyny na přístrojové desce.

POZOR
Při jízdě udržujte kola hnací nápravy na vozovce,
zejména při jízdě v terénu.
Zabraňte protáčení kol hnací nápravy (poškození
diferenciálu).
Aktivujte závěrku diferenciálu.
UPOZORNĚNÍ
Při dlouhodobém provozu v terénu může dojít
k poškození vozidla.
Překážek si řidič nemusí všimnout včas a povrch nelze
řádně vyhodnotit.
Např. vyjeté koleje mohou poškodit
• Nápravy
• Hnací hřídele
• Palivové nádrže
• Vzduchojem
• Motor
• Převodovka
Může dojít k poškození.
V terénu se proto pohybujte s vozidlem pomalu. Pokud
se potřebujete dostat přes překážky, spolujezdec by
vás měl navigovat.
Vždy sledujte výšku vozidla nad povrchem. Je-li to
možné, překážkám se vyhněte.

137

POZOR
U vozidel s pomocným pohonem z motoru
(Engine-PTO), zejména u míchacích vozů, nesmí úhel
umístění hřídele v bodě nástavby s ohledem na motor
přesáhnout 3°. Ujistěte se, zda byla nástavba vozidla
řádně zkonstruována. V opačném případě může dojít
k problémům s vibracemi, vyvážením a tím i vážným
problémům s motorem a nástavbou.
UPOZORNĚNÍ
Řidič si vždy nemusí včas všimnout překážek, ani včas
vyhodnotit strukturu povrchu. V terénu vždy jezděte
pomalu, aby se zabránilo poškození vozidla. Vozidlo
může ujíždět do strany nebo se převrátit. Nikdy
s vozidlem nejezděte přímo proti svahu, vždy jeďte
souběžně se svahem.
Nejezděte opačným směrem. Pokud vozidlo nedokáže
vyjet svah, použijte zpětný chod.
Přeřazením do neutrální polohy, sešlápnutím spojky
nebo při brzdění vozidla provozní brzdou ve svahu
může dojít ke ztrátě kontroly řízení. Neuvádějte vozidlo
do pohybu, pokud je zařazen neutrál nebo je
sešlápnutá spojka.

OBSLUHA
Za jízdy
Nadměrné zatížení vozidla může vést k převrácení.
Nepřekračujte maximální povolené zatížení nápravy.
Při nakládání vozidla zachovejte těžiště co nejníže.
Materiál, který snižuje brzdný účinek jako písek nebo
směs vody s olejem se může dostat do systému brzd,
pokud s vozidlem jezdíte často na bahnitém,
nezpevněném povrchu. Může tak dojít k nadměrnému
opotřebení a snížení brzdného účinku. Může nastat
riziko, kdy řidič nemůže zcela využít brzdného účinku
v nouzové situaci.
Po každé jízdě v terénu zkontrolujte účinnost brzd.
Pokud je při takové kontrole zjištěno snížení účinku
brzd nebo přítomnost hluku, nechejte brzdy
zkontrolovat autorizovaným servisem FORD OTOSAN.
POZOR
Síla akcelerace působí na vaše tělo ze všech směrů v
důsledku nevhodného terénu. Nastává riziko, kdy může
být řidič vymrštěn ze sedadla a zranit se. Při jízdě
v terénu buďte vždy připoutaní.

Systémy pohonu pro jízdu v terénu
Systémy pohonu a zařízení uvedené níže umožňuje
bezpečnou jízdu v terénu:
• Odpojení ASR.
• Závěrky diferenciálu
POZOR
Při jízdě přes překážky nebo ve vyjetých kolejích může
volant způsobit zranění palců na rukou. Volant je nutné
držet pevně oběma rukama.
Při jízdě přes překážky může dojít ke krátkým, silným
nárazům.
• Při jízdě v terénu zastavte vozidlo a zařaďte nižší
rychlostní stupeň.
• Vozidlo v terénu řiďte vždy s nastartovaným
motorem a zařazeným rychlostním stupněm.
• Jezděte pomalu a stálou rychlostí. V případě
nutnosti jeďte krokem.
• Kola musí být vždy na vozovce.
• Aktivujte závěrku diferenciálu.
• Při jízdě na neznámé vozovce nebo při snížené
viditelnosti dbejte zvýšené pozornosti.
Z bezpečnostních důvodů nejprve vystupte z vozidla a
prozkoumejte terén.

• Chcete-li projet vodou, prozkoumejte nejprve její
hloubku.
• Dávejte pozor na překážky jako kameny, výmoly,
kmeny a příkopy.
• Vyhněte se jízdě v terénu, při které by mohlo dojít
k poškození vozidla zespod.
Před jízdou v terénu
•
•
•
•
•
Y.

Zapnutí závěrky diferenciálu
Vypnutí protiskluzové funkce
Na vozidle by mělo být níže uvedené vybavení:
Radlice
Horolezecké lano se šroubovanou kotvou ve tvaru

Po jízdě v terénu
POZOR
Závady způsobené jízdou v terénu mohou způsobit
nehody nebo nefunkčnost některých částí.
Po jízdě v terénu vozidlo očistěte a zkontrolujte jej. Před
dalším provozem vozidla nechejte závady opravit.
• Vypněte závěrku diferenciálu
• Zapněte protiskluzovou funkci (ASR)
• Umyjte vozidlo
• Zkontrolujte, zda vozidlo nevykazuje mechanické
poškození.
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OBSLUHA
Za jízdy
Spotřeba paliva
Spotřeba paliva závisí na níže uvedeném:
• Model vozidla
• Styl jízdy
• Provozní podmínky
• Rozměry pneumatik, jejich profil, tlak huštění, stav
• Horní konstrukce, spoiler
• Hnací ústrojí pohonu
• Přídavné zařízení (klimatizace a vytápění, pomocná
zásuvka, viskózní ventilátor)

Pracovní stanice
Spotřeba paliva závisí na níže uvedeném:
• Kopcovitý terén
• Doprava ve městech a na krátké vzdálenosti
• Zatížení vozidla
• Nastartovaný motor zaparkovaného vozidla
• Časté startování při studeném motoru.
Z uvedených důvodů nelze přesně určit spotřebu paliva
vozidla.

Informace o spotřebě paliva je zobrazena na
standardním palubním počítači.
Styl jízdy
Snížení spotřeby paliva:
• Vyhnout se častému zrychlování a brzdění
• Opatrná jízda s ohledem na stav vozovky
• Jízda v ekonomických otáčkách motoru
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OBSLUHA
ECAS (Elektronicky řízené vzduchové odpružení)
Manuální řídicí jednotka (u vozidel se vzduchovým
odpružením se čtyřmi vlnovci)

Použití manuální řídicí jednotky (pouze u vozidel se
vzduchovým odpružením se 4 vlnovci)

1.

2.
3.
4.

Výšku podvozku vozidla se 4 vzduchovými vlnovci na
zadní nápravě lze seřídit řídicí jednotkou.
Ovládání systému ECAS (Elektronicky řízené
pneumatické odpružení) je umístěno nalevo od sedadla
řidiče nad blatníkem.
POZOR
Neměňte výšku podvozku vozidla manuální řídicí
jednotkou za jízdy. Manuální řídicí jednotku lze
používat pouze u stojícího vozidla a použité parkovací
brzdy. Toto je důležité zejména z důvodu bezpečnosti
řidiče i vozidla.

Spínač zapalování by měl být v poloze
, aby
bylo aktivováno ovládání vzduchového systému
„manuální řídicí jednotkou“.
Požadované funkce lze provést po stisknutí
tlačítka volby hnací nápravy .
Pokud chcete přerušit provoz během jakékoli
činnosti, stiskněte tlačítko „STOP“.
Chcete-li zaznamenat určitou výšku podvozku,
zároveň stiskněte tlačítka „STOP+M1 nebo M2“ na
2 vteřiny. Takto je zaznamenána výška do
systému. Pokud budete v budoucnu chtít nastavit
výšku vozidla, stiskněte tlačítko „přední výběr –
zadní náprava“ a poté tlačítko M1 nebo M2.

POZNÁMKA:

1- -2- Kontrolka aktivace zadní nápravy
3- -4- Tlačítko pro výběr hnané nápravy
5- M1 Tlačítko paměti
6- M2 Tlačítko paměti
7- Tlačítko normální výšky při jízdě
8- Tlačítko zvedání
9- Tlačítko spouštění
10- Tlačítko zastavení
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označená tlačítka nejsou aktivní.

Pokud se vozidlo nenachází v provozní výšce,
na přístrojové desce se rozsvítí příslušný symbol.

OBSLUHA
ECAS (Elektronicky řízené vzduchové odpružení)
Manuální řídicí jednotka (u vozidel se vzduchovým
odpružením 6x2)

1.

2.

3.
4.

Výšku podvozku vozidla se vzduchovým odpružením
6x2 lze seřídit. Ovládání systému ECAS je umístěno
nalevo od sedadla řidiče.

1- N/A- toto tlačítko není aktivní.
2- Kontrolka aktivace zadní nápravy
3- N/A- toto tlačítko není aktivní.
4- Tlačítko pro výběr hnané nápravy
5- M1 Tlačítko paměti
6- M2 Tlačítko paměti
7- Tlačítko normální výšky při jízdě
8- Tlačítko zvedání
9- Tlačítko spouštění
10- Tlačítko zastavení
11- Tlačítko pro výběr zvednuté nápravy
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Spínač zapalování by měl být v poloze
, aby
bylo aktivováno ovládání vzduchového systému
„manuální řídicí jednotkou“.
Požadované funkce lze provést po stisknutí
tlačítka volby hnané nápravy
nebo tlačítka
volby zvednuté nápravy .
Pokud chcete přerušit provoz během jakékoli
činnosti, stiskněte tlačítko „STOP“.
Chcete-li zaznamenat určitou výšku podvozku,
zároveň stiskněte tlačítka „STOP+M1 nebo M2“
na 2 vteřiny. Takto je zaznamenána výška do
systému. Pokud budete v budoucnu chtít nastavit
výšku vozidla, stiskněte tlačítko „přední výběr –
zadní náprava“ a poté tlačítko M1 nebo M2.
Pokud budete v budoucnu chtít nastavit výšku
vozidla, stiskněte tlačítko „přední výběr – zadní
náprava“ a poté tlačítko M1 nebo M2.
POZOR

Nezasahujte do připojení senzoru zatížení zadního
odpružení vozidla a neměňte hodnoty systému ECAS.

OBSLUHA
ECAS (Elektronicky řízené vzduchové odpružení)
Mechanismus seřízení výšky přední nápravy

Zazní výstražný zvukový signál se zvukem gongu a na

Systém zvednutí přední nápravy lze deaktivovat po
vypnutí zapalování a snížení vozidla do úrovně jízdy. V
takovém případě dbejte zvýšené opatrnosti s ohledem
na části vozidla v blízkosti vozovky.
Systém zvednutí přední nápravy nesmí být použit u
vozidla jedoucího více než 15 km/h. V opačném
případě může dojít k poškození součástí systému
odpružení.

přístrojové desce se rozsvítí kontrolka
Po stisknutí tlačítka spuštění zadní nápravy

.
se

zobrazí symbol
na přístrojové desce. Takto lze
snížit úroveň točnice spuštěním zadní nápravy na jízdní
úroveň v manuálním ovládání ECAS.

Návod k obsluze mechanismu seřízení výšky
přední nápravy (pouze u vozidel se sníženou
výškou točnice)
Spínač zapalování by měl být v poloze 2, aby byl
aktivován systém ovládání vzduchu „spínačem zdvihu“.
Po stisku spínače zvedání přední nápravy
začnou vlnovce předního odpružení zvedat přední část
podvozku vozidla. Je-li systém aktivní u vozidel
s manuální převodovkou: Zazní výstražný zvukový
signál se zvukem gongu. U vozidel s automatickou
převodovkou:
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OBSLUHA
Mechanické nastavení úrovně vzduchového odpružení
32XX S Řízené nápravy u vozidel se vzduchovým
odpružením

UPOZORNĚNÍ
Při couvání je zapotřebí vyčkat 8 až 10 sekund po jízdě
vpřed, aby se kola mohla natočit opačným směrem.
UPOZORNĚNÍ
Necouvejte bez zařazení rychlostního stupně.

U čtyřnápravových vozidel 32XXS je druhá náprava
řízena a má vzduchové odpružení. Tato náprava je
natáčecí dle otáčení přední nápravy pří jízdě vpřed i
vzad.
Po zařazení zpětného chodu otočný mechanismus
umožňuje natáčení nápravy automatickým
přizpůsobením úhlu jízdy. Navíc lze řízenou nápravu
zvednout spínačem v kabině.
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OBSLUHA
Vlečené nápravy
Popis systému
Funkce zvedání nápravy se u nákladních vozidel řady
6x2, 8x2C a 8x2S s mechanickým odpružením ovládá
systémem AutoDrop
(Automatické spouštění náprav). Pozice nápravy je
kontrolována systémem s ohledem na bezpečnost
vozidla a jeho výkon v případě jízdních úkonů jako
startování, použití parkovací brzdy, rychlost jízdy.
Stisknutí tlačítka při spuštěné nápravě
Umožní-li to systém, je příslušná náprava zvednuta,
symbol zobrazen v menu funkcí na přístrojové desce a
světlo tlačítka se rozsvítí.

Nepřípustné podmínky:
Parkovací brzda
Aby byla zvýšena účinnost aktivní parkovací brzdy,
systém spustí nápravu návěsu, pokud byla zvednuta
nebo nepovolí její zvednutí, pokud již byla spuštěna.
V takovém případě se na přístrojové desce zobrazí
upozornění.

Rychlost vozidla
Pokud vozidlo jede více než 30 km/h, z bezpečnostních
důvodů je funkce zvedání nápravy vypnuta. Zvednutá
náprava je spuštěna, aby byla zajištěna lepší trakce. Po
stisknutí tlačítka zvednutí nápravy se tento úkon
neprovede a na přístrojové desce se zobrazí
upozornění.

POZOR
Tento postup se vztahuje pouze na vlečené nápravy,
nevztahuje se na řízené nápravy.
POZOR
Tlak vzduchu vozidla musí být nad hranicí 6 barů, aby
byla uvolněna parkovací brzda.

Hmotnosti náprav
Je-li vozidlo přetíženo v rozporu s povoleným zatížením
nápravy, náprava, která byla zvednuta, se automaticky
spustí. Pokud je náprava spuštěna, její zvednutí není
povoleno.
Systém vypočítává zatížení na nápravu podle informací
ze senzorů připojených k vozidlu. Limit zatížení
uvedený u jednotlivých náprav je řízen systémem.

Pokud to systém neumožňuje, příslušná náprava není
zvednuta, v informačním menu přístrojové desky se
zobrazí výstražná zpráva a světlo tlačítka se nerozsvítí.
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OBSLUHA
Vlečené nápravy
Vyhněte se nestabilnímu zatížení vozidla, aby bylo
možno systém zvedání náprav lépe používat a zvýšit
jeho účinnost.

Systémová chyba
Systém disponuje funkcí detekce závad, ke kterým
může dojít u elektronických součástí, jako jsou ventily
zvedání náprav. V takovém případě se zobrazí
upozornění a příslušný symbol
a nápravy jsou
z důvodu bezpečnosti spuštěny. Opravu závady
proveďte v autorizovaném servisu.

Stisknutí tlačítka, je-li náprava zvednutá
Pokud to systém umožňuje, příslušná náprava se
spustí, symbol na přístrojové desce zmizí a kontrolka
zhasne.
Pokud to systém neumožňuje, příslušná náprava se
nespustí, na přístrojové desce se zobrazí upozornění a
kontrolka nezhasne.
Nepřípustné podmínky:
Rychlost vozidla
Funkce spuštění nápravy se z bezpečnostních důvodů
vypne, pokud vozidlo jede rychlostí nad 30 km/h.
V takovém případě se po stisknutí tlačítka
spuštění/zvednutí nápravy poloha náprav nezmění a na
přístrojové desce se zobrazí upozornění.
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Vozidlo bez zatížení (Pouze u 8x2S)
U vozidel 8x2S je náprava automaticky zvednuta a její
spuštění není možné, pokud je vozidlo bez zatížení –
dokud není hnací a vlečená náprava zatížena přibližně
12 tunami – aby byly zlepšeny jízdní vlastnosti, brzdné
vlastnosti a prodloužena životnost řízené nápravy.
V takovém případě se na přístrojové desce zobrazí
upozornění.
Hmotnosti náprav
Je-li vozidlo přetíženo nad limit náprav, zvednuté
nápravy se automaticky spustí v závislosti na zatížení a
na přístrojové desce se zobrazí upozornění.

OBSLUHA
Vlečené nápravy
V závislosti na situaci systém zamítne příslušný
požadavek a v informační nabídce se zobrazí
upozornění.

POZOR
Povolené zatížení náprav je zvýšeno o 30 % do
rychlosti 30 km/h, aby byla při rozjezdu zajištěna lepší
trakce. Po překročení rychlosti 30 km/h se omezení
vrátí na původní hodnoty, aby systém mohl aktivovat
spuštění náprav!
POZOR

POZOR
Umístění senzoru a údržba
Systém obsahuje senzory rozmístění zatížení k zaslání
informací o hmotnosti vozidla do elektronického
brzdového systému (EBS). Umístění senzorů
používaných pro výpočet zatížení náprav vozidla je
vyobrazeno na obrázku. Na vozidle se nachází celkem
4 senzory, 1 pro každé rameno podvozku vpravo i vlevo
na vlečené nápravě, 1 pro křížové připojení řízené
nápravy a 1 pro pravé rameno přední nápravy.

Senzory jsou kalibrovány při výrobě. Aby byla zajištěna
bezpečnost, nezasahujte do připojení senzorů. Při
takovém zásahu může být ovlivněna i funkce brzd.
Doporučujeme každý týden provádět vizuální kontrolu
mechanických připojení senzorů.
POZOR
Je-li vozidlo naloženo, nezvedejte vlečenou nápravu.

Vlečenou nápravu nelze zvednout, pokud je řízená
náprava na zemi nebo řízenou nápravu nelze spustit,
pokud je vlečená náprava zvednuta (viz obrázek).
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OBSLUHA
EBS - ESP
UPOZORNĚNÍ
ESP představuje doplňkový brzdový systém.
Mějte na paměti, že žádný systém nezmění fyzikální
zákony. Bezpečná jízda je povinností řidiče bez ohledu
na jakékoli doplňkové systémy.
EBS (Elektronický brzdový systém)
EBS (Elektronický brzdový systém) je integrovaným
brzdovým systémem, který zahrnuje dílčí systémy.
1- Regulace brzdné síly:
Řídicí jednotka EBS ovládá brzdný výkon automaticky
vyvíjený na kola v závislosti na informacích ze senzorů
zatížení a síle vyvíjené řidičem na brzdový pedál.
2- Automatické rozdělení brzdného výkonu mezi
nápravy:
EBS přizpůsobuje brzdný výkon, který má být přenesen
na nápravy podle jejich zatížení.
3- ABS:
ABS zachovává ovládání řízení tím, že zabraňuje
blokaci kol při brzdění.

4- Automatická kontrola trakce:
Hlavním účelem této funkce je zabránit zablokování kol
hnací nápravy.
a) Regulace brzdné síly: Otáčky kol hnané nápravu se
vyrovnávají zpomalováním prokluzujících kol v
důsledku brzdění.
b) točivý moment motoru se automaticky omezuje tak,
aby byl zajištěn stabilní pohyb vozidla.
5- Regulace momentu setrvačnosti:
V důsledku setrvačnosti motoru mohou na kluzkém
povrchu prokluzovat kola. Kola mohou mít sklon k
prokluzování obzvláště při odřazování a/nebo aktivaci
intardéru. Systém regulace momentu setrvačnosti vyšle
signál do řídicí jednotky motoru a nastavuje točivý
moment motoru tak, aby překonal setrvačnost motoru.
UPOZORNĚNÍ
Na kluzké vozovce může intardér způsobit prokluzování
kol.
6- Nouzový brzdový asistent:
Systém snímá brzdění a zvyšuje brzdný výkon v
závislosti na zdvihu pedálu.
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UPOZORNĚNÍ
Nouzový brzdový asistent nemůže zvýšit maximální
brzdný výkon. Vozidlo musí být brzděno v mezích
maximálního brzdného výkonu.
7- Systém prevence proti převrácení:
Při brzdění systém automaticky snímá riziko převrácení
a snižuje brzdný výkon předních kol a zvyšuje brzdný
výkon zadní nápravy. Tím to se zabraňuje náklonu
vozidla.

OBSLUHA
EBS-ESP
Režim deaktivace ASR:

V měkkém terénu často vzniká nutnost vypnout systém
ESP. V takovém případě stiskněte vypínač ESP, který
se nachází ve středovém panelu.
Je-li tento režim aktivní, na displeji světlo se rozsvítí

.
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OBSLUHA
Závěrka diferenciálu
Co je to závěrka diferenciálu?
Závěrka diferenciálu je systém, kterým se zvyšuje
kapacita přenosu výkonu na podklad. Uzamykací
mechanismus se skládá z třmenu, který pohybuje
ozubeným kolem, a pneumatického pístu.
Při uzamčení závěrky diferenciálu se vyrovnává točivý
moment motoru přenášený na levou a pravou stranu
vozidla a otáčky kola.

Zapnutí závěrky diferenciálu

Závěrka diferenciálu se aktivuje v nepříznivých a
kluzkých silničních podmínkách, kde se vyžaduje
vysoká trakční síla.

2) Zapněte spínač závěrky diferenciálu. Vozidla 4x2,
6x2 a 8x2 jsou vybavena volitelnou přední závěrku
diferenciálu (FDL);
a modely vozy 6x4 a 8x4 mají jako standard závěrku
diferenciálu přední nápravy (FDL), závěrku diferenciálu
zadní nápravy (RDL) a závěrku mezinápravového
diferenciálu (IADL).

UPOZORNĚNÍ
V případě nesprávného použití závěrky diferenciálu
hrozí riziko vážného poškození diferenciálu a/nebo
vážné riziko nehody. Na poruchy diferenciálu
způsobené nesprávným používáním závěrky
diferenciálu se nevztahuje záruka.

3) U modelů s jednou hnací nápravou (X2) a závěrkou
diferenciálu přední nápravy (FDL) se na přístrojové

Za nepříznivých podmínek a na kluzké vozovce se
doporučuje zapnout závěrku diferenciálu níže
uvedeným postupem:

desce rozsvítí
, a případně i zazní zvukový
signál, je-li k dispozici.

1) Ujistěte se, že kola nejsou na kluzkém povrchu a
zcela zastavte.

4) Při zapnutí závěrky diferenciálu u modelů se dvěma
hnacími nápravami (X4) současně svítí obě světla FDL
a RDL
k dispozici.

, a případně i zazní zvukový signál, je-li

Při úplné aktivaci závěrky diferenciálu bude vozidlo mít
tendenci se při zatáčení pohybovat směrem ven
(nedotáčivost). Při zatáčení závěrku diferenciálu vždy
odpojte. V opačném případě může být dojít k poruše
diferenciálu a možná budete potřebovat přivolat
asistenční službu.
Při zapnuté závěrce diferenciálu nesmí rychlost vozidla
překročit 20 km/h.
POZOR
V ostrých zatáčkách je vždy nutné zpomalit a
doporučuje se vypnout FDL (závěrku dif. přední
nápravy). Na zapnutí závěrky diferenciálu je uživatel
upozorněn zvukovým signálem.
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OBSLUHA
Závěrka diferenciálu
Vypnutí závěrek diferenciálu:
Závěrka diferenciálu se vypíná v situacích, kdy je
možné bezpečně řídit, a podmínky na silnici zlepšují.
Závěrka diferenciálu DCDL se vypíná následujícím
postupem:

POZOR
Upozornění k používání řidičem ovládané závěrky
mezinápravového diferenciálu (IADL)

1) Ujistěte se, že kola nejsou na kluzkém povrchu a
zcela zastavte.
2) Jen velmi pomalu popojíždějte opatrným
sešlápnutím plynového pedálu a deaktivujte závěrku
diferenciálu. Vypněte spínač(e) závěrky diferenciálu. K
dokončení deaktivace bude pravděpodobně nutné s
vozidlem jet touto rychlostí přibližně 500 m.
3) Po deaktivaci funkce DCDL kontrolka DCDL na
přístrojové desce zhasne, a zvukový signál přestane
znít, byl-li k dispozici.
4) Můžete pokračovat v jízdě, s dodržováním
zákonných omezení rychlosti podle silničního provozu.

Závěrka mezinápravového diferenciálu Ford-Otosan
(IADL) je řidičem ovládaný systém, poháněný tlakovým
vzduchem; umožňuje rovnoměrně rozložení momentu
na přední a zadní nápravu a zajišťuje stejné otáčky
náprav. Tento systém je k dispozici pouze u modelů
Cargo 6x4 a 8x4; přepínač IADL je umístěn na
středovém panelu.
Pokyny
Přepínač IADL je nutné vypnout za normálních
silničních podmínek.
Všechny závěrky diferenciálu se zapínají za účelem
rovnoměrného rozložení trakce na přední a zadní
nápravu za kluzkých silničních podmínek a na
zasněžené vozovce.
Při návratu vozidla do normálních silničních podmínek
se IADL vypíná.

150

Pokud kola neprokluzují, spínač IADL (závěrka
mezinápravového diferenciálu) vůbec neaktivujte. V
opačném případě dojde k poškození IADL.
Pokud by se závěrka IADL vypínala během
prokluzování kol, může dojít k poškození zadní
nápravy.
Tato funkce je známá také jako „mezinápravový
rozdělovač výkonu“ nebo „třetí diferenciál“.
Pravidla, která je nutno dodržovat při používání
závěrky IADL
Zapínání závěrky mezinápravového diferenciálu
(IADL):
Závěrka mezinápravového diferenciálu (IADL) je
určena k zapínání na kluzkých vozovkách a za
nepříznivých terénních podmínek. Proveďte následující
postup zapínání, podobný jako u aktivace závěrky
předního diferenciálu:
Nutno dodržovat následující pokyny:
1) Ujistěte se, že kola nejsou na kluzkém povrchu a
zcela zastavte.

OBSLUHA
Závěrka diferenciálu
2) Zapněte spínač IADL.

4) Můžete pokračovat v jízdě, s dodržováním
zákonných omezení rychlosti podle silničního provozu.

Závěrku diferenciálu je nutné vypínat při jízdě tahače ze
svahu. V důsledku ztráty dynamiky vozidla by mohlo
dojít k zalomení přívěsu.

Tahače
3) Na přístrojové desce rozsvítí světlo IADL a případně
i zazní zvukový signál, je-li k dispozici.
POZOR
Na zapnutí závěrky diferenciálu je uživatel upozorněn
zvukovým signálem.
Vypínání závěrky mezinápravového diferenciálu
(IADL):
Při návratu vozidla do normálních silničních podmínek
se IADL vypíná. Postup vypínání je následující:
1) Ujistěte se, že kola nejsou na kluzkém povrchu a
zcela zastavte.
2) Jen velmi pomalu popojíždějte opatrným
sešlápnutím plynového pedálu a deaktivujte závěrku
diferenciálu. K dokončení deaktivace bude
pravděpodobně nutné s vozidlem jet touto rychlostí
přibližně 500 m.
3) Po deaktivaci funkce DCDL kontrolka DCDL na
přístrojové desce zhasne, a zvukový signál přestane
znít, byl-li k dispozici.

UPOZORNĚNÍ

Postup zapnutí závěrky diferenciálu
Vozidlo zcela zastavte, aby se aktivovala nebo
deaktivovala závěrka diferenciálu. Závěrku diferenciálu
je nutno aktivovat dříve, než se vozidlo dostane na
kluzký povrch. Ujistěte se, že silnice není kluzká a
žádné kolo neprokluzuje.
Co všechno se má zohlednit při aktivaci závěrky
diferenciálu?
Pomocí výstražného světla na přístrojové desce je
nutné sledovat, zda je závěrka diferenciálu zcela
aktivována nebo deaktivována. Při použití závěrky
diferenciálu je nutné zohlednit nezbytnou vzdálenost
před vstupem do nepříznivých silničních či terénních
podmínek. Při zapnuté závěrce diferenciálu nesmí
rychlost vozidla překročit 20 km/h. Závěrku diferenciálu
nepoužívejte na dlážděných komunikacích a se
zapnutou závěrkou nikdy neprojíždějte zatáčky.
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Postup vypnutí závěrky diferenciálu
Vozidlo musí být v klidu a závěrka diferenciálu musí být
vypnutá, v dostatečné vzdálenosti od kluzkého
povrchu. Závěrka diferenciálu se vypne po stisknutí
spínače na středovém panelu, příslušná kontrolka na
přístrojové desce zhasne. Deaktivace závěrky
diferenciálu proběhne, když kontrolka na přístrojové
desce zhasne, což někdy může trvat asi 1 km jízdy.
POZOR
Při úplné aktivaci závěrky diferenciálu bude vozidlo mít
tendenci se při zatáčení pohybovat směrem ven
(nedotáčivost). Při zatáčení závěrku diferenciálu vždy
odpojte. V opačném případě může být dojít k poruše
diferenciálu a možná budete potřebovat přivolat
asistenční službu.

OBSLUHA
Asistent pro jízdu v pruzích (LDWS)
POZOR
Asistent pro jízdu v pruzích (LDWS) je pouze
výstražný systém a nezasahuje do dynamiky vozidla.
Vždy jezděte pozorně a nepokoušejte se systém
testovat na silnici.
Systém LDWS varovné hlášení nevydá, pokud jsou
aktivní nouzová světla
Systém LDWS varovné hlášení nevydá, pokud
trvale svítí výstražná kontrolka LDWS
, což
znamená, že systém není aktivní z důvodu deaktivace
nebo chyby řidiče.
Aby nedocházelo k neustálým nežádoucím
hlášením o nutnosti změny jízdního pruhu, při změně
jízdního pruhu vždy zapněte směrová světla.
Systém vás nezbavuje odpovědnosti řídit s
náležitou péčí a pozorností.
Za jakýchkoli okolností řidič odpovídá za kontrolu
nad vozidlem, dohled nad systémem a zásah v případě
potřeby.

Senzor může nesprávně sledovat značení jízdních
pruhů, například v případě výskytu jiných konstrukcí
nebo předmětů. Toto může vést k „falešnému“ varování
nebo jeho opomenutí.

•
•
•

Za chladných a náročných povětrnostních
podmínek nemusí systém fungovat. Činnost senzoru
může negativně ovlivnit např. déšť, sníh, odstřik od
vozovky, opotřebované nebo znečištěné značení
jízdních pruhů nebo velké kontrasty při osvětlení.
Systém nemusí fungovat v oblastech při výstavbě
silnic.
Systém nemusí fungovat na silnicích s ostrými
zatáčkami nebo úzkými uličkami.
Neprovádějte opravy čelního skla v bezprostřední
blízkosti senzoru.
Systém se může narušit nebo nemusí fungovat
správně v následujících případech:
•
•
•

Viditelné značení pruhu není spojité
Dochází k oslnění z důvodu provozu v
protisměru, přímému slunečnímu záření nebo
odrazům od mokrých povrchů
Nízká viditelnost přední kamery z důvodu
nedostatečného osvětlení silnic nebo v důsledku
sněhu, deště, mlhy nebo silného odstřiku.
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Značení jízdních pruhů nelze zjistit z důvodu
stínění vpředu jedoucími vozidly
Část čelního skla, kde je umístěna přední
kamera, je znečištěná, zamrzlá, poškozená nebo
zakrytá
Chybí značení jízdních pruhů nebo naopak
existuje několik druhů jejich nejasného značení,
např. rozdvojení, kříženi nebo spojení odboček

Poznámka: Systém může pomoci při jízdě na dálnicích
a silnicích pro motorová vozidla.
Poznámka: Systém může fungovat s minimálně jedním
značením jízdního pruhu.
Poznámka: Systém může fungovat pouze při
rychlostech vozidla cca nad 60 km/h.
Princip činnosti
Snímač systému pro jízdu v pruzích pruhu je umístěn
za spodní částí čelního skla. Průběžně sleduje okolní
podmínky s cílem upozornit řidiče na neúmyslné
odchýlení při jízdě v pruzích ve vysokých rychlostech.
Je-li po obou stranách silnice při rychlosti vozidla nad
60 km/h viditelné značení jízdních pruhů, může se
značení jízdních pruhů zobrazit i na stránce LDWS
displeje panelu přístrojů, signalizující zapnutí systému a
jeho připravenost vysílat varovné signály.

OBSLUHA
Asistent pro jízdu v pruzích (LDWS)
Zapnutí a vypnutí systému

Poznámka: Bliká-li směrové světlo déle než 1 minutu,
systém LDWS již není potlačen.

Po zapnutí zapalování se systém LDWS aktivuje
automaticky, pokud nedojde k žádné chybě.
Ikona LDWS na displeji panelu přístrojů
Výstrahy mají formu zvukových signálů a vizuálních
hlášení s prostorovou indikací směru neúmyslného
vychýlení vozidla.
Aby bylo varování slyšitelné, systém vypne rádio a
klimatizaci až do konce varovné signalizace.
•
V případě zjištění neúmyslného vychýlení
z jízdního pruhu na levé straně se zobrazí
stránka LDWS dle ilustrace výše s blikajícím
označením levého pruhu, blikající varovná
kontrolka LDWS a přerušovaný varovný zvuk
vycházející z levé strany.
•
V případě zjištění neúmyslného vychýlení
z jízdního pruhu na pravé straně se zobrazí ikona
LDWS (dle ilustrace výše) s blikajícím
označením pravého pruhu, blikající varovná
kontrolka LDWS a přerušovaný varovný zvuk
vycházející z pravé strany.
Po varovném signálu LDWS budou následovat další
hlášení až po úplném vrácení vozidla do jízdního pruhu.

Vypnutí se provádí stiskem tlačítka LDWS
. Poté se
na panelu přístrojů trvale rozsvítí varovná kontrolka
LDWS
.
Chcete-li systém znovu zapnout, stiskněte znovu
tlačítko LDWS a vizuálně ověřte zhasnutí výstražné
kontrolky na panelu přístrojů

.

Systém je konfigurován tak, aby varoval pouze při
neúmyslném opuštění/vychýlení z jízdního pruhu.
Pozornost řidiče je sledována pomocí níže uvedených
vstupů řidiče.
Pokud tyto vstupy řidiče explicitně signalizují, že řidič je
pozorný, varování o vychýlení z jízdního pruhu jsou
potlačena.
•
•
•
•

Spínač LDWS

Rychlost opuštění jízdního pruhu, tj. jak rychlé
jízdní pruh opuštěn
Použití brzdového pedálu
Rychlost otáčení volantu, tj. jak rychle se otáčí
volant
Použití směrových světel k signalizaci změny
jízdního pruhu

Varovné světlo LDWS
Poznámka: Pokud se do zorného pole kamery dostane
překážka, na displeji přístrojové desky řidiče se může
zobrazit následující hlášení.

Poznámka: Výše uvedené hlášení je jasným signálem,
že zorné pole snímače je omezeno s negativním
dopadem na funkci asistenta LDWS.
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OBSLUHA
Asistent pro jízdu v pruzích (LDWS)
Poznámka: Asistent LDWS se může deaktivovat
z důvodu zablokování, přičemž se trvale rozsvítí
výstražná kontrolka LDWS

.

Poznámka: Pokud trvale svítí výstražná kontrolka
LDWS
, v systému mohlo dojít k chybě, která
způsobila deaktivaci.

Pokud se na displeji přístrojového panelu zobrazí výše
uvedené hlášení:
•

•
•

Je-li zorné pole kamery omezeno z důvodu
silného deště nebo sněhu, zkuste výkon
asistenta LDWS zvýšit přizpůsobením rychlosti
stěračů nebo aktivací funkce Auto-Wipe.
V případě znečištění čelního skla zapněte
ostřikovače.
Je-li na čelním skle námraze, zapněte
rozmrazovače a odstraňte mlhu z čelního skla.

Poznámka: Pokud se na displeji přístrojového panelu
objeví níže uvedené informační hlášení, znamená to,
že je nutné systém LDWS zkontrolovat autorizovanou
službou Ford Trucks a LDWS nebude až do prohlídky
k dispozici.
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OBSLUHA
Nouzový brzdný systém
Pokročilý systém nouzového brzdění
Princip činnosti
Pokud se vaše vozidlo rychle blíží k jinému stojícímu
vozidlu nebo vozidlu, které se pohybuje ve stejném
směru jako vaše, a pokud pokročilý systém nouzového
brzdění (AEBS) zjistí, že hrozí kolize s vpředu jedoucím
vozidlem, systém funguje tak aby zajišťoval dvě úrovně
ochrany:
1.
2.

Varování před kolizí
Nouzová brzda

Varování před kolizí: Pokud systém zjistí, že hrozí
kolize, začne blikat kontrolka AEBS, zazní varovný
signál a na informačním displeji se objeví výstražné
hlášení.
Aby bylo varování slyšitelné, systém vypne rádio a
klimatizaci až do konce varovné signalizace.
Pokud systém zjistí, že nad vozidlem stále nemáte
kontrolu, abyste se vyhnuli nehodě a i nadále hrozí
kolize, může AEBS společně se zvukovým a vizuálním
varovným signálem zapnout částečné brzdění.

Nouzové brzdění: Pokud i nadále hrozí kolize, může
systém zapnout úplné brzdění tak, aby se snížilo
poškození nárazem nebo se nehodě zcela zabránilo.
Poznámka: Při rychlostech do 15 km/h není AEBS
aktivní.
Poznámka: Systém AEBS nevydá varovný signál ani
nebude brzdit, pokud je rozdíl rychlosti mezi vaším
vozidlem a vozidlem před vámi nižší než 10 km/h.
Poznámka: Deaktivací funkce ESP pomocí přepínače
ESP se deaktivuje také AEBS.
POZOR
Poznámka: Pokud trvale svítí výstražná kontrolka
AEBS, znamená to, že systém buď deaktivoval řidič,
nebo se systém AEBS vypnul z důvodu chyby. V tomto
případě je AEBS vypnuto. Systém nebude varovat ani
nijak zasahovat.
POZOR
Pokud systém AEBS vydá varování, signalizující
riziko nárazu zezadu, vždy sami použijte brzdy, abyste
se nehodě pokusili vyhnout. V případě nepozornosti
může dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a možnému
vážnému zranění nebo úmrtí.
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Vizuální výstraha AEBS na displeji přístrojového panelu
Systém AEB je systém zabraňující kolizím. Systém
AEB však nenahrazuje bezpečné a pozorné řízení.
Systém AEB má pro určité dopravní situace svá vlastní
omezení. Upozorňujeme, že systém AEB nemusí
pracovat za všech podmínek podle očekávání. Systém
vás nezbavuje odpovědnosti řídit s náležitou péčí a
pozorností. V případě nepozornosti může dojít ke ztrátě
kontroly nad vozidlem a možnému vážnému zranění
nebo úmrtí.
Systém AEBS není schopen odhadnout záměry
jiných řidičů. Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od
vozidla jedoucího před vámi. V případě nepozornosti
může dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a možnému
vážnému zranění nebo úmrtí.

OBSLUHA
Nouzový brzdný systém
Systém AEB je navržen tak, aby poskytoval aktivní
asistenci řidiči, zabránil kolizím zezadu nebo aby
zmírnil dopady možné kolize v reálných dopravních
situacích pouze při určitých čelních nárazech.
Systém AEB nemusí vždy rozpoznat kolizní situaci
a/nebo nemusí být schopen se nehodě vyhnout.
Systém AEBS není určen k rozpoznání složitých
dopravních situací ani k vyloučení všech druhů nehod.
Opatrnost při řízení je vždy odpovědností řidiče. Vždy
věnujte maximální pozornost dopravní situaci a buďte
připraveni brzdit. V případě nepozornosti může dojít ke
ztrátě kontroly nad vozidlem a možnému vážnému
zranění nebo úmrtí.
Systém nereaguje na cyklisty, motocyklisty,
chodce, zvířata ani vozidla, která jedou jiným směrem.
V případě nepozornosti může dojít ke ztrátě kontroly
nad vozidlem a možnému vážnému zranění nebo úmrtí.
Systém AEBS není navržen tak, aby se zabránilo
nehodám vůči stojícím vozidlům. Systém AEBS je
schopen za určitých podmínek pouze zmírnit dopad
nehody vůči stojícím vozidlům.
Systém nemusí fungovat při jízdě v ostrých
zatáčkách a členitém terénu. V důsledku nedostatečné
opatrnosti může dojít k havárii nebo zranění osob.

Za nízkých teplot nebo nepříznivých povětrnostních
podmínek systém může nebo nemusí fungovat,
případně může fungovat se sníženou funkcí. Funkčnost
systému může negativně ovlivnit sníh, led, déšť, odstřik
od vozovky nebo mlha. Je nutné dbát, aby přední
kamera a radar nebyly zaneseny sněhem či ledem. V
případě nepozornosti může dojít ke ztrátě kontroly nad
vozidlem a možnému vážnému zranění nebo úmrtí.
Systém nemusí fungovat správně také v případě
výměny čelního skla za čelní sklo jiného výrobce než
Ford. Neprovádějte opravy čelního skla před
snímačem. Při nedodržení tohoto upozornění může
dojít k nehodě nebo zranění.
V případě nárazu předmětu do přední části vozidla
nebo poškození může dojít ke změně zóny záběru
radaru. Následkem pak mohou být výpadky nebo
chybné detekce vozidel. V zájmu zajištění správného
pokrytí a činnosti systému nechejte radar zkontrolovat u
autorizovaného prodejce.
Systém nemusí detekovat předměty s povrchem,
který pohlcuje odrazy. V případě nepozornosti může
dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a možnému
vážnému zranění nebo úmrtí.
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Výkon systému se může snížit v situacích s
omezenou detekční schopností kamery. K těmto
situacím patří například přímé sluneční světlo, vozidla
za snížené viditelnosti bez koncových světel, úzká
vozidla a nekonvenční typy vozidel. Nespoléhejte na
tento systém jako náhradu za úsudek řidiče a nutnost
udržovat vzdálenost a rychlost.
Účinnost systému AEB závisí na mnoha faktorech,
jako je např. rychlost, zásah řidiče, náhlý déšť či sníh,
chování vozidla před vámi, stav vozidla nebo podmínky
na vozovce
Systém AEBS nemusí fungovat podle očekávání,
pokud vaše vozidlo nebylo zkontrolováno společností
Ford Trucks Service v rámci pravidelných servisních
prohlídek.
Řidič je odpovědný za vypnutí systému AEB během
tažení pomocí vypínače AEBS. V opačném případě
může systém AEBS vydávat varovné signály a/nebo
nečekaně brzdit.
Při jízdě v terénu musí řidič AEBS vypnout.

OBSLUHA
Nouzový brzdný systém
Jak se provádí údržba pokročilého systému
nouzového brzdění?
Poznámka: Pokud je na informačním displeji
zobrazeno hlášení „blocked radar sensor“, z nějakých
příčin je znemožněn přenos radarových signálů.
Radarový snímač je umístěn za krytem obložení,
vestavěným v horní mřížce. Při zablokovaném radaru
nebude systém nouzového brzdění funkční a nedokáže
detekovat vpředu jedoucí vozidlo.

Poznámka: V případě nárazu předmětu do přední části
vozidla nebo poškození může dojít ke změně zóny
záběru radaru. Následkem pak mohou být výpadky
nebo chybné detekce vozidel. V zájmu zajištění
správného pokrytí a činnosti systému nechejte radar
zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

Hlášení o zablokování senzoru kamery
Použití AEBS s přívěsy:
POZOR
Po připojení nového přívěsu k vozidlu při zapnutém
zapalování je nutné zapalování znovu vypnout a
zapněte, aby se zajistila plná funkčnost AEBS.

Hlášení o zablokování radarového senzoru
Poznámka: Řidič je zodpovědný za údržbu radarového
senzoru za přední mřížkou v čistotě. Zkontrolujte, zda
není kryt radarového senzoru zanesen bahnem,
zasněžený nebo jinak narušen cizím předmětem.
Poznámka: Před radarový senzor nepokládejte žádné
předměty ani příslušenství. Radarový senzor nijak
nezakrývejte ani neopatřujte nátěrem. Jakékoli úpravy
na krytu radarového senzoru by mohly způsobit selhání
nebo sníženou funkčnost AEBS.

Umístění radaru je nutné udržovat v čistotě
Poznámka: Pokud se na informačním displeji zobrazí
hlášení o nízké viditelnosti kamery, je zorné pole
kamery z nějakých důvodů omezeno. Při zablokování
výhledu přední kamery se může snížit nebo deaktivovat
funkce systému AEB. Odpovědností řidiče je zachovat
čistotu prostoru čelního skla v místě umístění senzoru
kamery tak, aby byla zajištěna plná funkčnost. Na
čelním skle nesmí být žádné samolepky ani sluneční
clony zabraňující zornému poli kamery. Zkontrolujte,
zda nedošlo k poškození čelního skla v oblasti zorného
pole kamery.
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V případě zjištění přívěsu bez ABS/EBS nebo
s vadným systémem ABS/EBS se systém AEBS
deaktivuje.
Použití AEBS je omezeno na soupravy vozidel
pouze s jedním přívěsem. Odpovědností řidiče je
vypnout AEBS, pokud je k vozidlu připojeno více než
jedno přípojné vozidlo.

OBSLUHA
Nouzový brzdný systém
Zapnutí a vypnutí systému

Proč výstražná kontrolka AEBS neustále svítí?

Poznámka: Systém AEBS se automaticky zapne při
každém zapnutí zapalování, pokud systém nezjistí
žádné chyby.

•
•
•

Poznámka: Chcete-li AEBS vypnout nebo zapnout,
stiskněte spínač AEBS na palubní desce dle ilustrace
níže. Po vypnutí se rozsvítí kontrolka AEBS
na
přístrojové desce. Má-li se AEBS znovu zapnout, krátce
stiskněte přepínač AEBS. V takovém případě výstražná
kontrolka AEBS zhasne, čímž signalizuje, že je systém
AEBS opět funkční.
•

Možná jste spínačem AEBS vypnuli systém
AEBS.
Možná je vypnutá funkce ESP.
V případě nárazu předmětu do přední části
vozidla nebo poškození může dojít ke změně
zóny záběru radaru. Následkem pak mohou být
výpadky nebo chybné detekce vozidel. V zájmu
zajištění správného pokrytí a činnosti systému
nechejte radar zkontrolovat u autorizovaného
prodejce. V takovém případě se na informačním
displeji může zobrazit porucha funkce AEBS, jak
je znázorněno níže.
Pokud v jednom cyklu zapalování dvakrát dojde k
nouzovému brzdění, systém AEBS se
deaktivuje, aby zabránil případným zbytečným
zásahům. V takovém případě navštivte
autorizovaný servis Ford Trucks, který systém
aktivuje.

Jak potlačit systém AEBS
Systém AEBS může vydat varovný signál a zabrzdit
i tehdy, když dopravní situace není nebezpečná. Buďte
připraveni funkci AEBS potlačit.
Varovný signál AEBS lze potlačit následujícími
způsoby:
•
•
•
•

Zásah systému AEBS v podobě nouzového brzdění lze
zrušit následujícími způsoby:
•
•

Vypínač AEBS

•

Kromě toho mohlo dojít k dočasným nebo
trvalým chybám u jiných součástí vozidla, které
způsobily automatickou deaktivaci systému
AEBS. Pokud trvale svítí výstražná kontrolka
AEBS
, navštivte autorizovaný servis Ford
Trucks. Toto může znamenat, že k deaktivaci
systému AEBS došlo v důsledku chyby v
systému.
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použitím levého/pravého směrového světla
sešlápnutím brzdového pedálu
sešlápnutím plynového pedálu
stiskem vypínače AEBS

sešlápnutím plynového pedálu za tlakovým
bodem (nadoraz, impuls k odřazení, tzv.
kick-down)
stiskem vypínače AEBS

OBSLUHA
Nouzový brzdný systém
Pokud vozidlo zastavilo pomocí nouzového brzdění
systémem AEBS, bude AEBS i nadále brzdit vozidlo,
dokud toto řidič nepotlačí některým z následujících
úkonů:
•
sešlápnutím plynového pedálu
nebo
•
stiskem vypínače AEBS
POZOR
Důležitá poznámka: V takové situaci převezměte
kontrolu nad vozidlem a před opuštěním vozidla
zatáhněte parkovací brzdu. Proveďte veškerá nezbytná
bezpečnostní opatření v zájmu zajištění vozidla i své
vlastní bezpečnosti.
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Používání
Užitečné informace

UPOZORNĚNÍ!
ZAJISTĚTE SI KALIBRACI V AUTORIZOVANÉM SERVISU
UVEDENÉM V DODANÉM NÁVODU K POUŽITÍ TACHOGRAFU
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Používání
Užitečné informace
•
•

Zakoupením vozidla Ford Cargo jste udělali skvělou volbu. Blahopřejeme!
V zájmu dosažení co nejlepšího výkonu a životnosti vozidla se prosím řiďte
následujícími pokyny a prostudujte tento návod k obsluze.

•
•
•

1.
•
•

Vzduchové a olejové filtry
Jakmile svítí kontrolka vzduchového filtru uvnitř kabiny, je nutné vyměnit vložku
vzduchového filtru. Vždy dodržujte intervaly výměny hlavních filtrů dle záruční a
servisní příručky.
Používejte pouze olejové a vzduchové filtry schválené společností Ford
Otomotiv Sanayi.

•

4.
•
•

2.
•
•
•

Doplňování oleje
Olej nedoplňujte, dokud hladina neklesne pod vyznačené minimum.
Nikdy nepřeplňujte nad rysku „max“.
Olej do motoru je nutné doplnit, jakmile svítí příslušná kontrolka hladiny oleje.

3.
•

Motor
Vaše vozidlo je vybaveno systémem, který zabraňuje spuštění motoru při
zařazeném převodovém stupni.
Vždy dodržujte pokyny ke startování uvedené v návodu.

•

5.
•
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Nezvyšujte otáčky motoru, dokud se po nastartování nezvýší tlak oleje.
V zájmu zajištění optimální trakce doporučujeme vozidlo provozovat v zelené
zóně tachometru. (1050-1600 min-1)
Před vypnutím motoru nechte motor běžet na volnoběh po dobu 1 minuty tak,
aby i nadále bylo umožněno mazání turbodmychadla.
U modelů s automatizovanou převodovkou doporučujeme co nejvíce využívat
automatický režim.
Vstřikovací čerpadlo
Vstřikovací čerpadlo vozidla je kompletně seřízeno a utěsněno z výrobního
závodu.
Nikdy nedovolte, aby se vstřikovacím čerpadlem manipulovali v jiných dílnách
než u autorizovaných prodejců/servisů.
Kolové matice
Po 500 km od prvního zatížení vozidla nechte matice kol utáhnout na
předepsané hodnoty momentu. Tento úkon by se měl opakovat při každé
demontáži matic. (750 +- 50Nm)

Používání
Užitečné informace
6.
•

Geometrie kol
Nechejte zkontrolovat geometrii předních kol a podle potřeby ji po prvních 1000
až 5000 km nechejte seřídit servisní podporou.

7.
•

Brzdový systém
Každý den odvodňujte vzduchojemy.

8.
•

Závěrka diferenciálu
Pokud svítí výstražná kontrolka závěrky diferenciálu, i když není stisknutý
spínač závěrky diferenciálu, obraťte se na autorizovaného prodejce. Závěrku
diferenciálu nepoužívejte při rychlostech nad 20 km/h.

9.
•

Výměna převodového oleje diferenciálu
Zatáhněte parkovací brzdu, vyřaďte do neutrálu a otevřete kapotu před
zvednutím kabiny.

10. Horní lehátko
•
Během pohybu vozidla nespouštějte horní lehátko.
11. Doplňování paliva
•
Před doplňováním paliva vypněte přídavné topení kabiny.
12. Tlak v pneumatikách
•
Z výroby je v pneumatikách nastaven nízký tlak. Před prvním zatížením tlak
v pneumatikách upravte podle hodnot uvedených v návodu k obsluze.
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Používání
Užitečné informace
Pokud motor delší dobu běží na volnoběh, inteligentní systém vypnutí motoru vyšle
30 sekund před vypnutím motoru varovný signál a informuje o vypnutí motor po
uplynutí přednastaveného časového intervalu při volnoběhu. Chce-li řidič vypnutí
motoru zabránit, stačí v tomto intervalu sešlápnout některý z pedálů (spojku, brzdu
nebo plyn). Tuto funkci je tedy nutné deaktivovat až do opakovaného nastartování
motoru, pokud nechcete, aby se motor vypnul.
K jiným podmínkám, kdy se tato funkce automaticky deaktivuje, patří následující:
−
Při aplikacích s řízením otáček motoru (například: pomocný pohon (PTO))
−
Při odbrzděné parkovací brzdě
−
Je-li aktivována regenerace DPF
Tato funkce přináší významné úspory paliva, což určitě jako privilegovaný majitel
vozidla Ford Cargo oceníte.

Je-li vozidlo v klidu, pomocí tlačítek pro ovládání otáček lze zvýšit nebo snížit
volnoběžné otáčky. Jediné, co je nutné udělat, je přesunout ovládací páku do polohy
„resume“ (pokračovat), čímž se tato funkce aktivuje. Poté jednoduše pomocí tlačítek
„Set +“ nebo „Set -“ nastavíte otáčky motoru.
Tuto funkci lze využít také v aplikacích s pomocným pohonem. Otáčky motoru tak lze
nastavit na optimální hodnotu za různých zatěžovacích podmínek a získat co
nejvyšší účinnost pomocného pohonu.
Aplikace s pomocným pohonem se dnes používají u domíchávačů, čerpadel betonu
a v mnoha dalších podobných vozidlech. Dálkové ovládání nebo vypínání motoru,
případně řízení otáček motoru pomocí dálkového ovládače u podobných speciálních
aplikací ve vozidlech, jako je např. betonové čerpadlo, je velmi snadné. Dálkové
ovládání je tudíž možné i bez přítomnosti obsluhy ve vozidle.
V nouzových podmínkách lze ovládání otáček motoru deaktivovat pomocí polohy
„off“ (vypnuto) řízení otáček nebo sešlápnutím spojkového či brzdového pedálu, jak
je specifické pro danou aplikaci.
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ÚDRŽBA A SERVIS

ÚDRŽBA A SERVIS
Připojení a odpojení přívěsu
Točnice (plošina) - Připojení návěsu
(pro točnice značky SAF HOLLAND)

(viz obr. 1 a obr. 2)
4- Vozidlo umístěte tak, aby mezi spodkem návěsu a
plošinou točnice byla vzdálenost 20 až 50 mm (viz obr.
1)

Stavěcí deska

Pojistná páka

Obr. 5
Obr. 1

Obr. 3

1- Zajistěte kola návěsu klíny.
2- Zkontrolujte, zda je pojistka točnice odjištěná.
Přípojka pro čep návěsu by měla být volná. (viz obrázek
1)

5- Pomocí pneumatického odpružení nadzvedněte
točnici tak, aby byl návěs mírně zvednutý. (viz obrázek
3)

7- Vystupte z vozidla a vizuálně zkontrolujte, zda plně
zapadla pojistka točnice. Je-li pojistka zcela uzavřena,
pojistná páka by měla být v horní poloze a malá stavěcí
deska na pojistné páce by se měla dotýkat plošiny
točnice. (viz obr. 5 a obr. 6)
Jak je znázorněno na obr. 6, západka na pojistné páce
by měla být v horní poloze.

Stavěcí deska

Západka pojistné páky

Obr. 4
Obr. 2
3- Umístěte tahač před návěs.

6- Pomalu s vozidlem nacouvejte tak, aby spojka
točnice zapadla na své místo. (viz obr. 4) Pojistná
pružinová páka by se měla automaticky vrátit do
původní polohy (viz obrázek 5)
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Pojistná páka

Obr. 6

ÚDRŽBA A SERVIS
Připojení a odpojení přívěsu
Čep přívěsu

Pojistná
čelist

Obr. 7

UPOZORNĚNÍ
Pokud není splněna některá z výše uvedených
podmínek, opakujte celý postup zajištění od 2. kroku.
Samotná zkouška startování není pro bezpečné
zajištění dostatečná. Je nutné provést vizuální kontroly.
Pokud není postup zajištění úspěšně dokončen, nelze
provést zabezpečené připojení (viz obr. 9). Při vizuální
kontrole je nutné zkontrolovat značku na pojistné páce.

8- Jak je znázorněno na obr.7, proveďte vizuální
kontrolu úplného zajištění (A, B, C).
Kontrola A: Zkontrolujte pojistnou páku, západku na
pojistné páce a stavěcí desku. Pojistná páka a západka
na pojistné páce by měla být v poloze znázorněné na
obr. 7-A.
Kontrola B: Mezi návěsem a točnicí by neměla být
žádná vůle.
Kontrola C: Pojistná čelist by měla bezpečně zakrývat
čep návěsu.

Obr. 9
10-Mezi tahačem a návěsem propojte napájecí vedení
a spojovací kabely.
11-Dokončete postup připojení návěsu podle pokynů
výrobce vozidla.
UPOZORNĚNÍ

Obr. 8
9- Proveďte zkoušku startování. Zatáhněte brzdy
návěsu a nastartujte tahač při redukovaném převodu;
návěs by neměl být odpojen.

Před připojením kabelu dejte pozor na napětí
spotřebičů návěsu. Točnice (plošina) - Odpojení
návěsu
(pro točnice značky SAF HOLLAND)
1- Vozidlo zaparkujte na rovném a pevném povrchu.
2- Zajistěte a podepřete návěs podle pokynů výrobce
vozidla.
3- Odpojte napájecí vedení a spojovací kabely mezi
tahačem a návěsem.
4- Pomocí uvolňovací páky odjistěte pojistku točnice.
(viz obr. 10-11)

Připojení kabelů proveďte tak, aby vedení tlakového
vzduchu a hydraulické hadice nebyly napnuté, ohnuté
ani o nic netřely, a plachta přívěsu mohla snadno
sledovat přívěs v zatáčkách apod.
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Obr. 10
5- Palcem stiskněte pojistnou páku dolů (šipka 1) a
odjišťovací páku otočte proti směru hodinových ručiček
(šipka 2). Zcela vyjměte odjišťovací páku (šipka 3) a
upevněte díl v blízkosti plošiny točnice.
V tomto okamžiku by se stavěcí deska neměla dotýkat
plošiny točnice, mezi nimi musí být vůle. (viz obr. 10)

ÚDRŽBA A SERVIS
Připojení a odpojení přívěsu
Poznámka: Po odjištění točnice je zamykací páka
znovu připravena k automatickému zasunutí
(odjišťovací páku lze zasunout dovnitř), (viz obr. 13)

Obr. 11
6- Zkontrolujte, zda pojistná čelist zcela otevřená k
připevnění/odpojení čepu návěsu a zda lze zamykací
páku zasunout dovnitř. (viz obrázek 11)

UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde k poškození/ohybu zamykací a pojistné
páky točnice, navštivte servis a nepokoušejte se připojit
návěs; bezpečné připojení nemusí být zajištěno.
Zkontrolujte stav všech dílů z hlediska případného
opotřebení, koroze a poškození.
Točnice (plošina) - Připojení návěsu
(pro točnice značky JOST)

Obr. 13
Poznámka: Obrázek 13 znázorňuje odjištěnou polohu
zamykací páky. V tomto okamžiku je stavěcí deska
mimo těleso točnice a pojistná páka je dole. Obrázek 14
znázorňuje zajištěnou polohu pojistky. V tomto
okamžiku je stavěcí deska v kontaktu s tělesem točnice
a pojistná páka je nahoře.

1- Zajistěte kola návěsu klíny.

Obr. 12
7- Pomalu a zpříma tahačem odjeďte od návěsu. (viz
obr. 12)
8- Dokončete postup odpojení návěsu podle pokynů
výrobce vozidla.

2- Zatáhněte za zamykací páku plošiny, otevře se otvor
pro čep návěsu.
Obr. 14
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ÚDRŽBA A SERVIS
Připojení a odpojení přívěsu
Opěrné nohy návěsu spusťte až k zemi.
Odpojte brzdové přípojky a kabeláž.

Brzda přívěsu

S vozidlem nacouvejte tak, aby rejdový čep přívěsu
zapadl do záběru s uložením na točnici.
Odpružená páka se automaticky vrátí do původní
polohy.
UPOZORNĚNÍ
Připojení kabelů proveďte tak, aby vedení tlakového
vzduchu a hydraulické hadice nebyly napnuté, ohnuté
ani o nic netřely, a plachta přívěsu mohla snadno
sledovat přívěs v zatáčkách apod. Před připojením
kabelu věnujte pozornost napětí spotřebičů na přívěsu.
Odpojení návěsu

2- Zatáhněte za zamykací páku točnice (plošiny).

Usnadňuje připojení nebo odpojení přívěsu jeho
zabrzděním při připojování nebo odpojování od vozidla.
3- Popojeďte s vozidlem tak, aby opustilo přívěs.
UPOZORNĚNÍ

1- Zajistěte kola proti pohybu.

Pokud dojde k poškození/ohybu zamykací páky
točnice, navštivte servis a nepokoušejte se připojit
návěs; bezpečné připojení nemusí být zajištěno.
Zkontrolujte stav všech dílů z hlediska případného
opotřebení, koroze a poškození.
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Pokud se na displeji rozsvítí ikona
poruchu v systému.

, znamená to

ÚDRŽBA A SERVIS
Připojení a odpojení přívěsu
Připojení návěsu:
1- Připojte vzduchové přípojky návěsu k vozidlu.
2- Stiskněte a přidržte tlačítko brzdy návěsu na
středovém panelu - po dobu stisku tlačítka jsou brzdy
návěsu zabrzděny.
3- Zarovnejte točnici (plošinu) s připojovacím čepem
návěsu a proveďte spojení
UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Mazání (pro točnice značky SAF HOLLAND)

Při použití vozidla s návěsem odstraňte horní část
zadního blatníku.
V případě doplnění nebo odebrání funkcí do konektorů
přívěsu zkontrolujte, zda je správně nasazeno těsnění
spojů přívěsu.
Při elektrickém připojení přívěsu se vypne zapalování.

Pokud se tlačítko stiskne při nízké rychlosti do 8 km/h,
systém se neaktivuje.
Tlumené světlo na spínači návěsu se trvale rozsvítí pro
účely kontroly. Při stisknutí spínače se rozsvítí žluté
světlo.

Před prvním připojením přívěsu by se měl povrch
plošiny mazat dostatečným množstvím trvanlivého,
vysokotlakého mazacího tuku <NLGI Třída 2> s
obsahem MoS2 nebo grafitové přísady.
Bez odpojení návěsu pravidelně každých 10 000 km
promažte maznici v blízkosti plošiny.
• Před mazáním vždy odstraňte použité mazivo na
povrchu škrabkou.
• Intervaly mazání by se však měly přizpůsobit
příslušným provozním podmínkám; intervaly lze zkrátit
nebo i prodloužit.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Připojení a odpojení přívěsu
Mazání (pro točnice značky JOST)

POZOR
Připojení kabelů proveďte tak, aby vedení tlakového
vzduchu a hydraulické hadice nebyly napnuté, ohnuté
ani o nic netřely, a plachta přívěsu mohla snadno
sledovat přívěs v zatáčkách apod.
Před připojením kabelu dejte pozor na napětí
spotřebičů přívěsu.

Každých 10 000 km:
Bez odpojení přívěsu promažte maznice na boční
straně točnice (plošiny). Každých 50.000 km u vozidel
používaných v normálních provozních podmínkách
Každý 25,000 km u vozidel používaných v těžkých
provozních podmínkách. Odpojte návěs.
Odstraňte mazací tuk z točnice (plošiny) a rejdového
čepu. Promažte plochy znázorněné žlutou barvou na
obrázku.

Společnost FORD OTOSAN nenese odpovědnost za
případné poškození horní části při použití s přívěsem.
POZOR

U vozidel s ADR je vždy nutné použít 15pólový
konektor
Má-li se ve vozidle instalovat funkce zvedání náprav
přívěsu, kontaktujte autorizovaný servis.
POZOR
Horní část 3dílného blatníku nápravy se doporučuje
používat během provozu bez přívěsu.
Je-li vozidlo provozováno s přívěsem, a také během
odpojování a připojování přívěsu k vozidlu, se musí
horní část odstranit.

170

U tažných vozidel by vzdálenost mezi spodní stranou
brzdové svítilny na levém zadním blatníku a horní
stranou registrační značky měla být 40 mm.

ÚDRŽBA A SERVIS
Kvalita a doplňování paliva
Palivová nádrž

V zájmu předcházení problémům s palivovým
systémem doporučujeme používat palivo Euro Diesel
(splňující normy EN 590).
UPOZORNĚNÍ
Do palivové nádrže nedoplňujte benzín.
Uzávěr palivové nádrže (uzamykatelný)

Motor vašeho vozidla je určen k provozu na palivo
EURO DIESEL, vyhovující normám EN590. Použití
levné nafty tudíž způsobuje vysoké riziko pro funkci
motoru a jeho dílů. V důsledku použití nekvalitního
paliva se snižuje výkon našich motorů a zkracuje se
jejich životnost.

Za nízkých teplot se v neošetřeném palivu vytváří
parafin.
Parafínem se zanáší nejen filtrační vložky, ale i palivové
vedení. Vytvořený parafín je velmi obtížné roztavit. V
oblastech s nízkými teplotami je proto vždy používat
zimní typ nafty.
Tahače

Ve vozidlech Ford Cargo je nutné používat pouze
originální ocelové a hliníkové palivové nádrže
schválené společností Ford Otosan.
V případě použití jiných nádrží než navržených a
testovaných společností Ford Otosan může propadnout
záruka na případné závady systému vstřikování paliva
a vozidla.
UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Uzávěr palivové nádrže Ford se otevírá proti směru
hodinových ručiček. Uzávěr se vrátí do polohy, ve které
se zajistí při otočení ve směru hodinových ručiček.
Čištění palivové nádrže je velmi důležité. Uzávěr i jeho
okolí otírejte bez otevření hrdla palivové nádrže.
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Na pravé straně vozidla se nachází hliníková palivová
nádrž o kapacitě 600 litrů.

ÚDRŽBA A SERVIS
Kvalita a doplňování paliva
Lapač jisker

Vzhledem k vysoké teplotě (tlumiče) výfuku při montáži
lapače jisker vždy používejte žáruvzdorné rukavice.
Lapač jisker pomocí jeho svorek zavěste na závěsy
znázorněné na obrázku. Zajištěním svorek lapač jisker
upevněte na výfuku.

Lapač jisker čistěte tlakovou vodou, jeho póry se
doporučuje čistit v intervalu každých 25 použití.

Při čerpání pohonných hmot u čerpacích stanic, a také
při vypouštění nebo doplňování paliva, musí být vždy
instalován lapač jisker. Po opuštění čerpací stanice
nenechávejte lapač jisker na vozidle.
Při demontáži lapače jisker opět používejte
žáruvzdorné rukavice. Při demontáži bude tlumič
výfuku i lapač jisker velmi horký. Po uvolnění pojistných
svorek lapač jisker sejměte z výfuku.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Čistění výfukového filtru
Čistění výfukového filtru

POZOR

Výfukový filtr zachycuje nečistoty z výfukových plynů a
snižuje emisní hodnoty. Díky automatické nebo
manuální čisticí funkci výfukového filtru jsou nečistoty
zachycené ve filtru spalovány v pravidelných
intervalech tak, aby nemohlo dojít k jeho zanesení. Při
tomto úkonu je výfukový plyn zahříván motorem a
nečistoty jsou spáleny. Řidič je informován o procesu
čistění výfukového filtru vozidla prostřednictvím zpráv
zobrazených na přístrojové desce a detailní vysvětlení
je uvedeno v následující části.

Během čištění výfukového filtru lze pozorovat změny v
motoru a zvuku výfuku.

POZOR
Během čištění výfukového filtru a ihned po čištění může
ze strany výfuku vycházet kovový zápach nebo
praskavé zvuky.
Automatické čistění výfukového filtru

POZOR

Je-li zobrazeno hlášení „Exhaust filter cleaning“
(Čištění výfukového filtru), pokračujte v běžné jízdě;
není nutné zařadit volnoběh ani na nic čekat.

POZOR

POZOR
Vzhledem vysoké teplotě výfukových plynů během
čistění výfukového filtru je nutné zajistit, aby vozidlo
nebylo v blízkosti hořlavých (suchá tráva, listí), snadno
zápalných nebo výbušných materiálů ani v uzavřeném
prostoru. Jinak hrozí riziko vzniku požáru.

POZOR

Požadavek na čištění výfukového filtru je stanoven
automaticky na základě množství sazí nahromaděných
ve filtru, ujeté kilometráže, množství spotřebovaného
paliva a počtu provozních hodin motoru. V takovém
případě se čištění výfukového filtru spustí automaticky.
Během automatického čištění filtru se na přístrojovém
panelu zobrazí informační hlášení „Exhaust filter
cleaning“ (Čištění výfukového filtru). Je-li zobrazeno
toto hlášení, měla by probíhat normální jízda vozidla.

Čistění výfuku vozidla neprovádějte na místech
nakládky a vykládky nebezpečného materiálu nebo na
čerpacích stanicích. V případě nutnosti aktivujte blokaci
čistění výfukového filtru tlačítkem k tomu určeným

173

Pokud vozidlo absolvuje dvě (nebo více) automatická
čištění filtrů ve stejný den, nemusí být jízdní podmínky
vozidla vhodné k automatickému čištění (stav vozovky,
rychlost apod.). V takovém případě se doporučuje
manuální čištění filtru výfukových plynů. Manuální
čištění výfukového filtru se doporučuje zejména u
vozidel provozovaných na krátké vzdálenosti, s
dlouhodobě puštěným volnoběhem (stavební vozy,
domíchávače apod.).

ÚDRŽBA A SERVIS
Čistění výfukového filtru
Manuální čistění výfukového filtru

Před zahájením manuálního čištění výfukových plynů
zkontrolujte splnění následujících podmínek.
•
•
•
•
•
•
•

Tlačítko na středním panelu, zobrazené červenou
šipkou výše, je určeno k manuálnímu čistění
výfukového filtru. Tímto tlačítkem lze provést manuální
čištění výfukového filtru vozidla.
POZOR
Teplota výfukových plynů je během manuálního čištění
výfukových filtrů vysoká, proto se předem ujistěte, že
vozidlo není v uzavřeném prostoru a že výfukové plyny
nemohou přijít do styku s hořlavými, snadno zápalnými
nebo výbušnými materiály.

Rychlost vozidla musí být „0“
Parkovací brzda musí být zatažená
Převodovka musí být v neutrálu
Nesmí být sešlápnut plynový, brzdový ani spojkový
pedál
Nesmí být zapnutý pomocný pohon
Teplota chladicí kapaliny musí být vyšší než „40“
Nesmí být hlášeny žádné chybové kódy, které by
bránily čištění výfukových filtrů

Po kontrole splnění výše uvedených podmínek:
•
Přidržte (3 sekundy) tlačítko manuálního čistění
výfukového filtru
Po tomto úkonu zkontroluje vhodné podmínky k čištění
filtru a spusťte manuální čištění. Při spuštění čištění
filtru se na přístrojovém panelu zobrazí informační
hlášení „Exhaust filter cleaning“ (Čištění výfukového
filtru). Nejsou-li splněny nezbytné podmínky k čištění
výfukového filtru, zobrazí se hlášení „Conditions not
suitable for exhaust filter cleaning“ (Nevhodné
podmínky k čištění výfukového filtru). Pokud se zobrazí
hlášení „Conditions not suitable for exhaust filter
cleaning“ (Nevhodné podmínky k čištění výfukových
filtrů), je nutné znovu zkontrolovat splnění výše
uvedených podmínek.
Po spuštění manuálního čištění výfukového filtru se
automaticky zvýší otáčky motoru.
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Operace pokračuje následovně:
•
•
•
•

Ohřev 1 - 1200 ot./min. 1 minuta (min.)
Ohřev 2 - 1800 ot./min. 2 minuty (min.)
Režim čištění filtru - 1800 ot./min 15 minut (min.) 45 minut (max.)
Režim chlazení - 1200 ot./min 3 minuty (max)
POZOR

Doba čištění výfukového filtru se může měnit v
závislosti na množství sazí ve filtru a době ohřevu.
Režim čištění filtru může trvat 15 až 45 minut, v
závislosti na množství sazí.
Po dokončení manuálního čištění výfukových filtrů se
otáčky motoru opět sníží na volnoběh. Chcete-li čištění
zastavit, funkci lze vypnout sešlápnutím plynového,
brzdového nebo spojkového pedálu nebo stiskem
tlačítka blokace čištění výfukového filtru na dobu 3
sekund. V takovém případě vozidlo sníží otáčky na
normální volnoběh. Podrobné informace o tlačítku
blokace čištění výfukového filtru naleznete v příslušné
kapitole.

ÚDRŽBA A SERVIS
Čistění výfukového filtru
POZOR
Vzhledem k tomu, že teplota výfukových plynů je
vysoká a při manuálním čištění výfukového filtru je
vozidlo v klidu, na panelu ukazatelů se může zobrazit
hlášení „High exhaust gas temperature, please pay
attention during parking“ (Vysoká teplota výfukových
plynů, pozor při parkování). Podrobné vysvětlení tohoto
hlášení je uvedeno v části Varovná hlášení. Viz strana
23.
Prevence čistění výfukového filtru

Tlačítko na středním panelu, zobrazené červenou
šipkou výše, je určeno k blokaci čistění výfukového
filtru. Tímto tlačítkem lze zabránit čištění výfukového
filtru vozidla. Po aktivaci blokace čistění výfukového
filtru se na přístrojové desce zobrazí upozornění
„Exhaust filter cleaning is prevented by the driver“
(Čistění výfukového filtru zablokováno řidičem).
Podrobné vysvětlení tohoto hlášení je uvedeno v části
Varovná hlášení. Viz strana 23.
POZOR
Pokud je čistění výfukového filtru zablokováno
tlačítkem Blokace čistění výfukového filtru delší dobu,
může dojít k znečistění filtru a následnému ucpání. Po
zobrazení upozornění „Please remove exhaust filter
cleaning prevention when possible“ (Jakmile to bude
možné, zrušte blokaci čistění výfukového filtru) na
přístrojové desce by mělo být čistění povoleno a
provedeno co nejdříve. Podrobné informace si obsluha
může přečíst v části Varovná hlášení. Viz strana 25.
POZOR
Účelem blokace čistění výfukového filtru je zabránit
vozidlu v zahájení čistění výfuku v blízkosti hořlavých,
vznětlivých a výbušných látek.
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Zapnutí blokace čistění výfukového filtru:
•

Chcete-li zapnout blokaci čistění výfukového filtru,
přidržte tlačítko blokace čistění výfukového filtru (3
sekundy)

Po aktivaci blokace se na přístrojové desce zobrazí text
„Exhaust filter cleaning is prevented by the driver“
(Čistění výfukového filtru zablokováno řidičem).
Vypnutí blokace čistění výfukového filtru:
•
•
•

Chcete-li vypnout blokaci čistění výfukového filtru,
přidržte tlačítko blokace čistění výfukového filtru (3
sekundy) nebo
přidržte tlačítko manuálního čistění výfukového
filtru po dobu 3 sekund (Bude spuštěno manuální
čistění výfukového filtru), nebo
vypněte motor a opět nastartujte.

Zrušení blokace můžete potvrdit, pokud není na
přístrojové desce zobrazeno upozornění „Exhaust filter
cleaning prevented by the driver“ (Čistění výfukového
filtru zablokováno řidičem).

ÚDRŽBA A SERVIS
Močovinový systém
Ford Cargo s emisní třídou Euro 5 nebo Euro 6 je
vybaven nádrží na močovinu s objemem 55 nebo 75 l.

POZOR

Vozidla Ford Cargo s emisní třídou Euro 5 nebo Euro 6
jsou vybavena tzv. močovinovým systémem.
Močovinový systém představuje způsob selektivní
redukce plynů NOx ve výfukových emisích, které jsou
škodlivé pro životní prostředí a zdraví osob.

Motor vozidla nevypínejte 40 sekund po zastavení, aby
se zbývající močovina v močovinovém systému vrátila
zpět do nádrže. Zbytková močovina v systému může
poškodit jeho součásti zamrznutím v chladných
teplotních podmínkách.

Důležité body:
Dbejte na čistění.
Močovinový systém je citlivý na nečistoty. Zabraňte
vniku nečistot do nádrže.
Před otevřením víka očistěte okolí hrdla nádrže.
Močovinový roztok doplňujte přímo z balení (nádoby).
V případě použití trychtýře dbejte na jeho čistotu.
Nepoužívejte trychtýř od paliva.

POZOR
Močovinový systém je citlivý na nečistoty.

DEF (Dieselová výfuková kapalina):
Močovinový systém funguje způsobem, kdy dochází
k vstřiku močovinového roztoku do výfukového plynu.
Močovinový roztok používaný v močovinovém systému
je definován normami DIN 70070 a ISO 22241-1

Pokud upřednostňujete doplňování přes trychtýř, mějte
k dispozici čistý trychtýř. K plnění nepoužívejte trychtýř
znečistěný dieselovým palivem.
Indikátor hladiny močoviny
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ÚDRŽBA A SERVIS
Močovinový systém
Nádrž na močovinu nedoplňujte jinými látkami kromě
močoviny.
Nádrž plňte pouze kapalinou AdBlue v souladu s
normou DIN 70070 / ISO 22241-1.
•
•

Neplňte nádrž dieselovým palivem.
Močovinu neřeďte vodou.

Kvalita paliva a motorového oleje má vliv na
močovinový systém.
a) Obsah síry v palivu
Palivo s nízkou kvalitou obsahuje vysoký poměr síry.
Síra může způsobit zablokování katalyzátoru, součásti
systému SCR. U vozidla by mělo být použito pouze
palivo EuroDiesel.
b) Motorový olej
Olej s nízkou kvalitou a/nebo nesprávnou viskozitou
zvyšuje přítomnost oleje ve výfuku. Toto může způsobit
zablokování katalyzátoru.

Katalyzátor je bezúdržbová součást, kterou nelze čistit.
Výfukovou skříň je po zablokování nutné vyměnit jako
celek. Dbejte na kvalitu močoviny, paliva a motorového
oleje a dodržujte veškeré pokyny týkající se
močovinového systému, aby se zabránilo nákladným
škodám.
Pokud je teplota výfuku neustále nízká (autobusy,
dodávkové automobily), může dojít ke snížení účinnosti
močovinového systému a následně přítomnosti
amoniaku.
Pokud stále cítíte amoniak, kontaktujte servis.

POZOR
Teplota výfukových plynů během regenerace nebo
provozu při vysokém zatížení dosahuje velmi vysokých
teplot. Při vysoké teplotě výfukového plynu se na
přístrojové desce zobrazí kontrolka „HES“
Vypnutí motoru vozidla, pokud svítí tato kontrolka,
může způsobit poškození součásti močovinového
systému.
Průměrná spotřeba močoviny
13L 480PS

Uživatel by měl provést veškerá opatření, aby
se zabránilo poruchám a poškození systému.
V případě nedodržení pokynů se na případné závady
nevztahuje záruka a společnost Ford Otosan nenese
žádnou odpovědnost!

Je třeba vzít v potaz právní předpisy
prevence nehod!
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13L 420PS

9L 330PS

Poměr močoviny/paliva
Euro V

6-9%

6-9%

6-9%

Euro VI

1,5*

1,1*

0,7*

* Průměrná spotřeba močoviny se počítá na základě
výsledků testu vozidla a dynamometru. Tyto hodnoty se
mohou lišit dle zatížení vozidla, povětrnostních
podmínek (teploty okolního vzduchu a tlaku, vlhkosti),
stavu motoru a kvality močoviny.

ÚDRŽBA A SERVIS
Močovinový systém
POZOR
Pokud se použije nevhodný typ močoviny nebo paliva,
nebo je močovinový systém nefunkční z důvodu
nečistot, které se dostaly do močovinového systému,
na přístrojové desce se zobrazí kontrolka „MIL“ a řídicí
jednotka sníží výkon motoru, neboť nelze dosáhnout
cílových hodnot emisí.
Doporučuje se močovinu doplňovat dříve, než po
dosažení kriticky nízké hladiny, aby nedošlo k nehodě
nebo závadě.
Výkon motoru je řídicí jednotkou snížen na 40 %
v okamžiku, kdy dojde k úplnému vyčerpání nádrže
močoviny vozidla s emisní třídou Euro 5. Zvýšení
teploty, ke kterému může během této doby dojít u
vstřikovače močoviny, může způsobit poškození
součásti.
Pokud hladina močoviny klesne pod 3 % u vozidla
s emisní třídou Euro 6, řídicí jednotka sníží výkon
motoru o 25 %. Při poklesu hladiny močoviny na 0 %,
řídicí jednotka omezí rychlost vozidla na 20 km/h.

Varovné hlášení na panelu
Ukazatel hladiny na panelu přístrojů
přístrojů
EURO 6
EURO5
EURO5/EURO6
Nízká hladina Nízká hladina
Trvale
močoviny
močoviny
Nízká hladina Nízká hladina
močoviny
močoviny

EURO 6

EURO5

Bez omezení

Bez omezení

Trvale

Bez omezení

Bez omezení

Bez omezení

Bez omezení

Doplňte
močovinu

Nízká hladina
močoviny

Pomalu
bliká

Doplňte
močovinu

Doplňte
močovinu

Pomalu
bliká

Doplňte
močovinu

Doplňte
močovinu

Pomalu
bliká

Aplikovaná omezení z důvodu poklesu/vyčerpání
močoviny dle výše uvedeného lze odstranit doplněním
močoviny.
U vozidla se ke snižování výfukových emisí využívá
močovinový roztok vyhovující normám
DIN70070/ISO22241. Vzhledem k tomu, že postupem
času dochází ke snižování hladiny močoviny, je
zapotřebí její množství sledovat kontrolkou na
přístrojové desce a potřebné množství doplnit dříve,
než dojde k úplnému vyčerpání.
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Úroveň omezení

omezení v rozsahu
Bez omezení
75% točivého
momentu
výrazné omezení omezení v rozsahu
maximální rychlosti
60% točivého
vozidla na 20 km/h
momentu

Použití močoviny je právně závazné; v případě
porušení mohou být vyměřeny sankce.

ÚDRŽBA A SERVIS
Pneumatiky a ráfky
Dezén pneumatiky
Minimální hloubka dezénu pneumatiky se řídí
příslušným zákonem. Dodržujte právní předpisy platné
ve vaší zemi.
Z bezpečnostních důvodů provádějte výměnu
pneumatik před dosažením minimální povolené
hloubky dezénu.
POZOR
Nadměrně ojeté pneumatiky mohou způsobit ztrátu
kontroly řízení při vysoké rychlosti za deště, sněhu či
jinak nepříznivého počasí. Za takových podmínek může
dojít ke ztrátě kontroly řízení a tím k nehodě.

Stav pneumatik
Pravidelně každý týden a před delší jízdou kontrolujte
stav pneumatik s ohledem na následující:
- Vnější poškození
- Trhliny a nerovnosti na pneumatikách
- Cizí těleso v běhounu pneumatiky,
- Nepravidelné opotřebení běhounu pneumatik

POZOR
Nezapomínejte, že vnější poškození, nerovnosti a
trhliny pneumatik mohou způsobit defekt. Za těchto
podmínek může dojít k nehodě.
UPOZORNĚNÍ
Na vozidle nepoužívejte nahodilou kombinaci radiálních
a diagonálních pneumatik.
Na obou stranách nápravy používejte stejný typ
pneumatik. Na přední nápravě nepoužívejte radiální
pneumatiky, pokud jsou zadní pneumatiky diagonální.
Nesprávná údržba kol může vést k vysokému
nebezpečí.
Je nutné přísně dodržovat následující postup:
- Neprovádějte výměnu pneumatik, pokud nemáte
zkušenosti s příslušným nářadím a vždy se řiďte
pokyny.
- Před odstraněním ventilu je nutno pneumatiky zcela
vypustit.
Pečlivě vypusťte kapalinu.
- Pneumatiky nehustěte bez ochranné klece
s výjimkou běžného huštění.
- Tlak huštění pneumatik vždy kontrolujte u
nezahřátých pneumatik.
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Po prvním naložení vozidla maximální zátěží
zkontrolujte dotažení matic. (750 Nm +- 50 Nm u
předních a zadních kol) Matice utahujte do
kříže/střídavě.
Důležité:
1- Pokud jsou kolové matice z jakéhokoli důvodu
demontovány a opět nainstalovány, po ujetí 50 km je
zapotřebí zkontrolovat jejich dotažení. Pokud není
dotažení matic dostatečné, je zapotřebí provést jejich
dotažení předepsaný krouticí moment.
2- Při použití nového nebo nově lakovaného ráfku
proveďte dotažení matic po 1000 až 5000 ujetých km.

ÚDRŽBA A SERVIS
Pneumatiky a ráfky
UPOZORNĚNÍ
Po prvním zatížení vozidla maximální zátěží
zkontrolujte dotažení matic.
Pravidelně kontrolujte tlak huštění pneumatik, aby se
zabránilo nerovnoměrnému opotřebení.
Na vozidle nepoužívejte nahodilou kombinaci radiálních
a diagonálních pneumatik. Na obou stranách nápravy
používejte stejný typ pneumatik. Na přední nápravě
nepoužívejte radiální pneumatiky, pokud jsou zadní
pneumatiky diagonální. Nesprávná údržba kol může
vést k vysokému nebezpečí.
Je nutné přísně dodržovat následující postup:
- Neprovádějte výměnu pneumatik, pokud nemáte
zkušenosti s příslušným nářadím a vždy se řiďte
pokyny.
- Před odstraněním ventilu je nutno pneumatiky zcela
vypustit.
- Pneumatiky nehustěte bez ochranné klece
s výjimkou běžného huštění.
- Tlak huštění pneumatik vždy kontrolujte u
nezahřátých pneumatik.

Tlak v pneumatikách

Výměna pneumatik/kol

Tlak huštění kontrolujte u všech pneumatik včetně
rezervy. U všech pneumatik je nutné dodržet uvedený
tlak huštění, přičemž hloubka dezénu nesmí klesnout
pod mezní hodnotu (6 mm). Kontrolujte také možné
poškození pneumatik. Tlak huštění pneumatik upravte
dle tabulky „Tlak huštění pneumatik“.

Kola jsou speciálně navržena za účelem maximalizace
výkonu. Při výměně pneumatik dbejte, aby nedošlo k
poškození povrchu kola nářadím nebo používaným
zařízením. Pokud je při výměně pneumatiky nutná
výměna ventilku, zajistěte použití ocelového ventilku
kola v servisu Ford.

Stárnutí pneumatik

Údržba kol

- Stárnutím pneumatik se snižuje výkonnost a
bezpečnost provozu. Nepoužívané pneumatiky stárnou
také.
- Pneumatiky starší 6 let vyměňte.

Čistění kol provádějte dostatečně často. Jen takto lze
využít maximální výkonnost. Při čistění kol nepoužívejte
kartáče, brusky či kyseliny, které mohou poškodit
povrch kola. K čistění lze použít vlhkou utěrku a čisticí
prostředky, běžně používané k čištění vozidla, neboť
kola jsou chráněna speciální transparentní povrchovou
úpravou.

Poškození pneumatik
K poškození pneumatik obvykle dochází
z následujících důvodů:
- Stárnutí pneumatik
- Cizorodé materiály
- Podmínky používání vozidla
- Povětrnostní podmínky
- Kontakt oleje, paliva, maziva atd. s materiálem
- Najíždění na obrubník
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ÚDRŽBA A SERVIS
Pneumatiky a ráfky
POZOR
Kola jsou speciálně leštěná a mají povrchovou úpravu
s transparentní vrstvou, která chrání jejich vzhled.
Nikdy neprovádějte přeleštění. Leštěním by se
poškodila ochranná povrchová vrstva. U vozidel s koly
ze slitiny hliníku je před odstraněním matic kol
zapotřebí sejmout kryty matic pomocí speciálních
kleští, které jsou dodávány s nářadím.

UPOZORNĚNÍ

Pravidelně kontrolujte tlak huštění pneumatik, aby se
zabránilo nerovnoměrnému opotřebení.

Sněhové řetězy používejte pouze na vnějších kolech
vozidla.

Přehuštěno

POZOR

Podhuštěno

Správný tlak
v pneumatikách

Nedostatečný tlak huštění způsobuje opotřebení okrajů
běhounu pneumatik. Vysoký tlak huštění způsobuje
opotřebení středové části běhounu pneumatik.

Dodržujte předepsaný tlak pneumatik na vozidle.
Příliš nízký tlak v pneumatikách může při vysoké
rychlosti a zatížení způsobit defekt.
Může tak dojít k nehodě a následně zranění účastníků
provozu.

PŘEHLED GEOMETRIE KOL

U kol ze slitiny hliníku použijte před odstraněním matic
dodávané speciální kleště na kryty matic.
Neodstraňujte kryty matic ostrými předměty, jako je
např. šroubovák atd.
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MIN.

MAX.

2° 42'

5° 18'

Odklon

- 0° 30'

+ 0° 30'

Celková sbíhavost

0,0 mm

+ 1,7mm

Záklon rejdového čepu

ÚDRŽBA A SERVIS
Pneumatiky a ráfky
Výměna kol
Kola jsou speciálně leštěna a opatřena ochranným
transparentním nátěrem.
Kola používejte pouze na původních místech. Nebo
dodržujte následující přehled výměny.
V případě výměny kol v rozporu s níže uvedeným
nastanou problémy se vzhledem.
1. náprava

2. náprava

3. náprava

4. náprava
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ÚDRŽBA A SERVIS
Pneumatiky a ráfky
TLAK V PNEUMATIKÁCH [Bar]
Rozměr
pneumatiky

Ráfek

Zátěžový index

315/80 R22,5

9.00X22.5

156/150

315/80 R22,5

9.00X22.5

154/150

315/60 R22,5

9.00X22.5

152/148

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

152/148

275/70 R22,5

8.25X22.5

148/145

12R 22,5

9.00X22.5

152/148

Pneumatika
Jedna
Dvojmontáž
Jedna
Dvojmontáž
Jedna
Dvojmontáž
Jedna
Dvojmontáž
Jedna
Dvojmontáž
Jedna
Dvojmontáž
Jedna
Dvojmontáž
Jedna
Dvojmontáž

6,0

6,25

6,5

6,75

7,0

7,25

6200 6400 6600 6800 7000
10400 10800 11100 11400 11800
6000 6200 6300 6500 6700
10300 10700 11000 11400 11700 12000
5900
10000 10300 10600
9000
10000
10000
6000 6200
10000
10700 11000
5000 5300
9700
5560
5950
9880
10560
-

*** Toto platí pro pneumatiky s max. povolenou rychlostí 120 km/h.
− V otázce volby správného rozměru při výměně pneumatik se obraťte na autorizovaného prodejce.
− Tlak huštění pneumatik vždy kontrolujte u nezahřátých pneumatik.
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7,5

7,75

7200
12000
6900
12300
6100
10800
10500
10300
6400
11400
6330
11240

7400
12400
7100
12700
6300
10600

8,0

7600
12700
7300
13000
6000
11000
10900
6700
11700 12000
5600
10500
6720
11920

8,25
7800
13000
7500
13400
6600
11600
6000
11000
6900
12300
-

8,5

8,75

9,0

8000
13400
6700 6900 7100
12000 12300 12600
6300 6500 6700
11600 12000 12300
6300 6500
11400 11600 12000
7100
12600
5900
6300
10900
11600
7100
12600
-

ÚDRŽBA A SERVIS
Pneumatiky a ráfky
PŘEHLED DIAGNOSTIKY ZÁVAD
ZÁVADA

MOŽNÁ PŘÍČINA

Vozidlo při brzdění táhne na
stranu

•

Vozidlo táhne doleva nebo
doprava při uvolněném
řízení

Obtížné řízení vozidla

Nadměrná vůle nebo
uvolněné řízení

PŘEHLED DIAGNOSTIKY ZÁVAD
ZÁVADA

MOŽNÁ PŘÍČINA

Nesprávné seřízení brzd

•

Nadměrné zatěžování vozidla.

•

Různé hodnoty tlaku v pneumatikách.

•

Projíždění zatáček nadměrnou rychlostí

•

Nesprávné nastavení táhel (sbíhavost)

•

Nadměrná rychlost vozidla.

•

Nepravidelné opotřebení pneumatik

•

Neprovádí se výměna kol.

•

Různé hodnoty tlaku v pneumatikách

•

Nesprávný tlak u opotřebované pneumatiky.

•

Podhuštění pneumatik.

•

Nesprávné seřízení brzd

•

Vozidlo je nadměrně zatěžováno.

•

Nesprávné seřízení geometrie

•

Musí se zkontrolovat systém řízení.

•

Vadné tlumiče
Neprovádí se výměna kol.

Opotřebení pneumatik na
obou stranách

Nerovnoměrné opotřebení
pneumatik

•

Uvolněná kolová ložiska

•

•

Uvolněné kulové klouby

•

Vysoký tlak vzduchu v pneumatikách.

•

Opotřebená pouzdra

•

Pneumatiky jsou zploštělé.

•

Nesprávné vyvážení

•

Opotřebené kulové klouby

•

Vysoký tlak vzduchu v pneumatikách.

•

Pneumatiky jsou zploštělé.

•

Nesprávné vyvážení.

•

Volná/opotřebená spojovací tyč

•

Opotřebovaná převodka nebo ložiska řízení

Opotřebená vnější strana
pneumatik

•

Nadměrná rozbíhavost

Opotřebená vnitřní strana
pneumatik

•

Nadměrná sbíhavost

Opotřebení pneumatik v
oblasti běhounu

•

Nízký tlak vzduchu v pneumatikách.

Opotřebení pneumatik ve
středu běhounu

•

Vysoký tlak vzduchu v pneumatikách.

Nadměrné vibrace předních
kol

Vozidlo se třese
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ÚDRŽBA A SERVIS
Pneumatiky a ráfky
Náhradní kolo a výměna pneumatik

Zvedání vozidla

Vozidlo nezvedejte z ramen podvozku

Zvedák může být mechanicky nebo hydraulický.
Vozidlo před zvedáním zaparkujte na rovné zemi a
zatáhněte parkovací brzdu.
Pokud je vozidlo na svahu a je třeba je zvednout bez
zatažení parkovací brzdy, zajistěte všechna ostatní
kola klíny.
Zvedák je třeba vložit pod listové pero, jak je zobrazeno
na obrázku, a musí být pevně zajištěn na zemi.
Náhradní kolo se nachází na podvozku vozidla. Při
spouštění náhradního kola buďte opatrní.
Postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění.
V případě instalace nástavby lze náhradní kolo
přemístit na jakékoliv vhodné místo ve vozidle.
Před připojením přívěsu k vozidlu demontujte horní
držák náhradního kola.

UPOZORNĚNÍ
Pokud se potřebujete dostat pod vozidlo zvednuté
pomocí zvedáku, zajistěte je dodatečnými podpěrami
pod podstavci rámů. Při výměně pneumatiky nemusí
být pod přední nápravou dostatek místa. Při nedostatku
místa umístěte zvedák pod listová pera co nejblíže k
nápravě.
Dbejte, aby při zvedání vozidla pomocí zvedáku
nedošlo k poškození táhel řízení. V případě potřeby
použijte dřevěné zarážky. Při spouštění vozidla
zkontrolujte, zda se pod ním nenachází překážky.

185

Vozidla se sníženou světlou výškou:

ÚDRŽBA A SERVIS
Pneumatiky a ráfky
Náhradní kolo a výměna pneumatik

UPOZORNĚNÍ
Náhradní kolo opatrně spusťte. Postupujte opatrně, aby
nedošlo ke zranění.

Náhradní kolo se u vozidel s jednou palivovou nádrží
nachází na levé straně podvozku.
Chcete-li náhradní kolo vyjmout z uložení, uvolněte čtyři
šrouby, které je připojují k držáku, pomocí klíče 24 ze
sady nástrojů.
Náhradní kolo je zavěšeno lanem. Chcete-li je uvolnit,
namontujte na otočné rameno křížový klíč. Klíčem
otáčejte proti směru hodinových ručiček.
Instalace:
Před instalací náhradního kola zkontrolujte upevňovací
lano. Pokud je poškozené, musí se vyměnit.
Konec lana opět připojte ke kolu.
Kolo zvedněte pomocí šestihranného klíče a utáhněte
všechny matice.

Náhradní kolo se u vozidel s volitelnou sekundární
palivovou nádrží nachází na podvozku.
Za účelem vyjmutí náhradního kola je třeba sejmout
boční pláště.
Před připojením přívěsu k vozidlu demontujte horní
držák náhradního kola.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Pneumatiky a ráfky
Mechanismus otevření bočnic

Panel bočnic se uvolní ze svých zámků posunem
žlutých zámků na přední i zadní straně ve směru 1.

Panel bočnic se po uvolnění ze zámků posune směrem
ven z vozidla (2).

Panel bočnic se po uvolnění z háků na přední a zadní
straně posune směrem nahoru (3) a uvolní se ze
závěsů.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Kabina řidiče
Sklápění kabiny:

UPOZORNĚNÍ

Vozidla bez korby

Pod kabinou nepracujte, dokud nebude zcela
vyklopená. V opačném případě se vystavujete riziku
smrtelné nehody.
UPOZORNĚNÍ

Pokud se při zvedání kabiny neprovedou potřebná
bezpečnostní opatření a nebude se postupovat
opatrně, může dojít i ke smrtelnému úrazu.
Před zvedáním kabiny:
• Zajistěte, aby před vozidlem nikdo nestál.
• Před vozidlem musí být dostatek prostoru.
• Zkontrolujte, zda se ve vozidle nenacházejí žádné
volně se pohybující předměty. Těžké předměty by
během vyklápění kabiny mohly při pádu poškodit čelní
sklo.

Kabinu nevyklápějte směrem do svahu. Vzhledem k
tomu, že sklon svahu způsobuje pohyb kabiny ve směru
zavírání, může to znamenat riziko pro osobu pod
kabinou. Kabinu vždy vyklápějte na rovném povrchu.
Pokud podmínky vyžadují, aby se kabina vyklápěla ve
svahu, umístěte mezi kabinu a podvozek bezpečnostní
prvek.
POZOR
Dveře jsou těžké díly – pokud jsou nezajištěné, když je
kabina vyklopená, může náhlé otevření způsobit vážná
zranění. Pokud se dveře mají otevřít, je nutné je otvírat
pomalu a podpírat ze spodní strany. Před vyklápěním
kabiny vždy otevřete kapotu.
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Válec sklápění kabiny se nachází za blatníkem na
pravé straně vozidla.

ÚDRŽBA A SERVIS
Kabina řidiče
Vozidla s korbou

b) Západku na válci vyklápění kabiny přesuňte dolů.
Válec sklápění kabiny se nachází za blatníkem na
pravé straně vozidla.
Kabina se vyklápí a poté vrací do jízdní polohy pomocí
vzpěry, která je součástí sady nářadí vozidla.

Chcete-li použít zvedák, sejměte jeho kryt.
1- Vozidla s ručně ovládaným válcem vyklápění:
Sklápění kabiny:
a) Otevřete kapotu.
c) Pomocí křížového klíče, který je součástí sady
nářadí vozidla, otáčejte šroubem se šestihrannou
hlavou na válci ve směru šipky, dokud se kabina úplně
nesklopí.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Kabina řidiče
Vrácení kabiny do jízdní polohy:

c) Pokud se na displeji po nástupu do vozidla rozsvítí
upozornění
, znamená to, že kabina není správně
zajištěna. Řádně vše zkontrolujte.

UPOZORNĚNÍ

a) Západku na válci sklápění kabiny přesuňte nahoru.

Zcela otevřete a zavřete západku na válci sklápění
kabiny, a zároveň vyklápějte kabinu a poté vracejte zpět
do jízdní polohy.
Kabinu nesklápějte ani nevracejte zpět do jízdní polohy,
pokud je západka v napůl otevřené nebo zavřené
poloze.
Mohlo by to způsobit závadu ve válci sklápění kabiny.

b) Pomocí křížového klíče, který je součástí sady
nářadí vozidla, otáčejte šroubem se šestihrannou
hlavou na válci.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Kabina řidiče
U vozidel s elektricky poháněným válcem sklápění
kabiny (volitelné)

Vrácení kabiny do jízdní polohy:

DIAGNOSTIKA:

Sklápění kabiny:

Ručně ovládané válce sklápění: Kabinu nelze
sklopit

1) Západku na válci vyklápění kabiny přesuňte dolů.

Zkontrolujte polohu západky na válci sklápění.
Měla by být v poloze pro sklápění.
• Válec sklápění slouží rovněž jako nádrž
hydraulického oleje. Po vyčištění povrchu kolem
horního krytu otevřete kryt. Prstem zkontrolujte, zda se
ve válci nachází olej.
• Zkontrolujte, zda ve válci sklápění, hadicích nebo
zvedacím hydraulickém systému nedochází k únikům.
• Co nejdříve navštivte autorizovaného prodejce
společnosti Ford Cargo.

1) Západku na válci sklápění kabiny přesuňte nahoru.

Elektricky poháněné válce sklápění kabiny:

2) Přidržte stlačené žluté tlačítko. Pokud se na displeji

2) Přidržte stlačené žluté tlačítko
Aby bylo možné ovládat systém zvedání kabiny, musí
být spínač zapalování v poloze 2, zatažena parkovací
brzda a převodovka zařazena na neutrál.

po nástupu do vozidla rozsvítí upozornění
,
znamená to, že kabina není správně zajištěna. Řádně
vše zkontrolujte.
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Kabinu nelze sklopit
• Zkontrolujte polohu západky na válci sklápění. Měla
by být v poloze pro sklápění.
• Stiskněte žluté tlačítko na válci sklápění kabiny.
• Zkontrolujte pojistku na válci sklápění kabiny.
• Zkontrolujte, zda ve válci sklápění, hadicích nebo
zvedacím hydraulickém systému nedochází k únikům.
• Co nejdříve navštivte autorizovaného prodejce
společnosti Ford Cargo.

ÚDRŽBA A SERVIS
Motor
Záběh

Denní prohlídky
• Zkontrolujte hladinu chladící kapaliny. Pokud
hladina klesne na minimum nebo méně, doplňte 50 %
destilované vody a 50 % nemrznoucí směsi (WSS
M97B44 D).
Zkontrolujte hladinu hydraulické brzdové kapaliny, a
pokud klesne na minimum nebo méně, kapalinu
doplňte.
• Zkontrolujte hladinu kapaliny ostřikovače čelního
skla a v případě poklesu hladiny přidejte čistou vodu.
Zkontrolujte, zda všeobecně nedošlo k úniku oleje nebo
kapalin.
• Zkontrolujte funkci provozních a parkovacích brzd.
• Zcela vypusťte vodu a olej obsažený ve
vzduchových nádržích vytažením vypouštěcího
kroužku.

Motor je řízen nejmodernější elektronickou řídicí
jednotkou.
UPOZORNĚNÍ
Před svařování na vozidle vyjměte zástrčky
elektronické řídicí jednotky. Jinak by mohlo dojít
k jejímu trvalému poškození. Operace svařování je
třeba provádět při vypnutém hlavním spínači.

V době záběhu motoru není třeba provádět žádné
speciální aplikace.
Ve vozidle mějte vždy zařazený správný převodový
stupeň tak, aby tachometr zůstával v zelené zóně.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Motor
Týdenní kontroly:
• Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
• Zkontrolujte tlak v pneumatikách (za studena),
hloubku dezénu a stav pneumatik.
• Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny spojky, a
pokud poklesne, kapalinu doplňte.

Kontrola hladiny motorového oleje

• Zkontrolujte opotřebení brzdového obložení přes
otvor pro kontrolu obložení.
•

Namažte spojovací plošinu návěsu.

Hladina oleje se musí nacházet mezi ryskami MIN a
MAX. Rozdíl mezi ryskami MIN a MAX na měrce je 15
litrů.

Měsíční prohlídky
Zkontrolujte hladinu kapaliny servořízení.
Hladinu motorového oleje je třeba kontrolovat každý
týden. Měrka motorového oleje je umístěná na pravé
straně vozidla.
• Zaparkujte vozidlo na rovném povrchu. Vypněte
zapalování, zatáhněte parkovací brzdu a proveďte
potřebná opatření.
• Vyčkejte 10 minut, než olej proteče na olejovou
vanu.
• Sklopte kabinu.
• Vyjměte měrku.
• Otřete ji čistou utěrkou nepouštějící vlákna, znovu ji
nasaďte a zajistěte.
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UPOZORNĚNÍ
Používejte olej se specifikacemi schválenými firmou
Ford Otosan pouze pro váš motor. Použití nevhodného
oleje může způsobit vážné a nákladné poruchy motoru.

ÚDRŽBA A SERVIS
Motor
Doplňování kapaliny
Když hladina motorového oleje klesne na kritickou
úroveň, zobrazí se na přístroji červené upozornění na
„Engine oil low“ (Nízká hladina mot.oleje). V
takovém případě je třeba motorový olej doplnit na
požadovanou hladinu nejpozději po 500 km. Doplnění
hladiny motorového oleje by se mělo provádět v
autorizovaném servise Ford Otosan.

2- Motorový olej může přijít o svou specifikaci, pokud
se smíchají motorové oleje různých značek a s různými
specifikacemi.
Aby nedošlo k nákladnému poškození motoru, na něž
se nevztahuje záruka, doporučujeme v případě nutnosti
doplnění oleje mezi dvěma údržbami doplňovat hladinu
oleje v motoru olejem stejné značky a se stejnou
specifikací.
UPOZORNĚNÍ

Pokud je hladina nižší než ryska MIN, doplňte olej.
Víčko plnicího otvoru motorového oleje se nachází na
víku hlavy válců. Okolí víčka před otevřením očistěte.
Pokud používáte pomůcky, např. měřicí kontejner,
trychtýř apod., dbejte na čistotu.
Údaje o spotřebě:
Spotřeba oleje v motoru mezi dvěma údržbami přímo
závisí na provozních podmínkách vozidla (jízda s
naloženým nebo vyloženým vozidlem, krátké nebo
dlouhé cesty, kvalita paliva, kvalita motorového oleje).
Za běžných provozních podmínek je přijatelná spotřeba
motorového oleje mezi dvěma údržbami do 0,8 l/1000
km. Tyto hodnoty spotřeby se mohou lišit při náročných
provozních podmínkách.

UPOZORNĚNÍ
Nevyměňujte motorové filtry ani nemanipulujte se spoji
motoru, pokud je spínač zapalování v poloze 2.
Důležité body:
1- Pokud se rozsvítí kontrolka, v motoru chybí přibližně
15 litrů oleje. Olej je nutné doplňovat, dokud hladina na
měrce nedosáhne úrovně mezi ryskami MIN a MAX.
Olej doplňujte postupně a opatrně. Po každém doplnění
oleje na několik minut nastartujte motor. Vypněte motor,
10 minut vyčkejte a pomocí olejové měrky zkontrolujte
hladinu motorového oleje.
Nepřidávejte více oleje, než je zapotřebí. Nadměrné
množství motorového oleje může způsobit závady,
např. poškození těsnění, nadměrné zahřívání,
zablokování katalyzátoru nebo úniky oleje z různých
míst motoru.

194

Když hladina motorového oleje klesne na minimální
úroveň, zobrazí se na displeji varovná kontrolka nízké
hladiny motorového oleje

.

V takovém případě:
1- Pokud to je možné, zastavte na prvním odpočívadle.
Asistenční služba není nutná.
2- Vozidlo je třeba zaparkovat na rovné ploše
odpočívadla, je třeba zatáhnout parkovací brzdu a
provést bezpečnostní opatření.
3- Po 75 minutách klidu a s vypnutým zapalováním by
měl olej ve vozidle zcela přetéct do olejové vany.
4- Bez zapnutí zapalování/motoru je třeba vyklopit
kabinu a měrkou motorového oleje změřit hladinu oleje.

ÚDRŽBA A SERVIS
Motor
Po měření:
a. Pokud se hladina oleje nenachází pod ryskou MIN a
výstražná kontrolka hladiny oleje se po 75 minutách
vypne, stačí s vozidlem co nejdříve zajet do
autorizovaného servisu. Asistenční služba není
nutná.
b. Pokud se hladina motorového oleje nachází pod
ryskou MIN, je třeba na požadovanou úroveň doplnit
olej se specifikací uvedenou na straně 228.
Výstražná kontrolka hladiny oleje by po 75 minutách
čekání s vypnutým zapalováním měla zhasnout. Ani
pro tuto činnost není nutná asistenční služba.

UPOZORNĚNÍ
Nadměrné množství oleje motoru neprospívá. Může
způsobit přehřívání motoru, poškození těsnění a úniky
oleje z různých míst motoru.
Rovněž může způsobit zablokování průduchů v
katalyzátoru výfukových plynů.
Doporučujeme, aby údržbu prováděli odborníci v
autorizovaném servise Ford Otosan.
Tlak a hladinu motorového oleje kontrolují snímače a
řidič je v případě abnormálního stavu informován
výstražnou kontrolkou.

Nízký tlak motorového oleje
Vypněte motor. Kontaktujte autorizovaného prodejce
Ford Cargo.
Nízká hladina motorového oleje
Vyklopte kabinu a pomocí olejové měrky zkontrolujte
hladinu motorového oleje.

Dosaženo intervalu pro údržbu oleje
S vozidlem co nejdříve zajeďte k autorizovanému
prodejci Ford Cargo za účelem provedení údržby oleje.
Varovné hlášení teploty chladicí kapaliny
Tato kontrolka řidiče informuje o přehřívání motoru.
Vozidlo ihned zastavte a nechte motor několik minut
běžet na volnoběh. Zkontrolujte, zda chladicí kapalina
někde neuniká. Pokud teplota chladicí kapaliny
neklesne, motor vypněte. Zkontrolujte hnací řemen,
ventilátor a plášť vodního čerpadla a hladinu chladicí
kapaliny. (viz Hladina chladicí kapaliny motoru)
Kontaktujte autorizovaného prodejce.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Motor
Porucha motoru a hnacího ústrojí
Tato kontrolka označuje selhání součástí motoru
a/nebo hnacího ústrojí. V závislosti na závažnosti
poruchy může vozidlo pokračovat v běžném provozu
nebo se může snížit výkon motoru. Kontaktujte
autorizovaného prodejce společnosti Ford Cargo.
MIL (diagnostický indikátor závady) (u
vozidel EURO-3 a EURO-5
Pokud se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka MIL,
označuje poruchu v centrálním informačním systému
vozidla. Podle závažnosti poruchy může dojít k vypnutí
motoru. Doporučujeme požádat o podporu
autorizovaného prodejce Ford Cargo.
MIL MIL (diagnostický indikátor závady) (u
vozidel EURO-6)
Před nastartováním motoru:
Kontrolka poruchy motoru ve vašem vozidle provede
automatickou kontrolu tím, že se po zapnutí zapalování
na 5 sekund rozsvítí (před nastartováním motoru).
Jedná se o kontrolní fázi.

Kontrolka po této fázi na 10 sekund zhasne.

Po nastartování motoru:

Poté se zase na 5 sekund rozsvítí. Jedná se o
přípravnou fázi.

Pokud došlo k závadě, kontrolka se rozsvítí jedním ze 2
způsobů podle typu závady.
• Bude trvale svítit. V takovém případě
doporučujeme vozidlo přistavit do autorizovaného
servisu.
• Bude 15 sekund svítit a pak zcela zhasne. V
takovém případě doporučujeme vozidlo přistavit do
autorizovaného servisu.
• Pokud nedošlo k žádné závadě, kontrolka se
nerozsvítí.

Pokud jsou k testu připravena veškerá data, kontrolka
zůstane 5 sekund rozsvícená, pokud nikoliv, 5krát za 5
sekund blikne. (Nijak to neovlivňuje žádné funkce a
není to známkou poruchy).
Před přechodem do další fáze kontrolka na 5 sekund
zhasne. Případnou poruchu bude kontrolka do
nastartování motoru signalizovat jedním ze 4
následujících způsobů:
• Bude trvale svítit. V takovém případě
doporučujeme vozidlo přistavit do autorizovaného
servisu.
• Během 5 sekund se třikrát rozsvítí a pak na 5
sekund zhasne. V takovém případě doporučujeme
vozidlo přistavit do autorizovaného servisu.
• Během 3 sekund se dvakrát rozsvítí a pak na 5
sekund zhasne. V takovém případě doporučujeme
vozidlo přistavit do autorizovaného servisu.
• Pokud nedošlo k žádným závadám, rozsvítí se na 1
sekundu a poté na 5 sekund zhasne.
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Čištění motoru:
Při umývání povrchu motoru natlakovaným proudem
vody zamezte kontaktu vody se snímačem a
elektronickou řídicí jednotkou. Vniknutí vody do
elektronických jednotek by způsobilo zkrat elektrických
kontaktů a tím i poruchu v motoru.

ÚDRŽBA A SERVIS
Motor
Palivový filtr na podvozku (předfiltr paliva)

Pokud dojde palivo nebo ve filtru zmrzne palivo nízké
kvality, do motoru nebude přiváděno palivo a systém
nasává vzduch. Je nezbytné provést nápravná
opatření.

Tahače
Palivový filtr na podvozku (předfiltr paliva)

Palivový předfiltr provádí prvotní filtraci paliva
čerpaného z palivové nádrže. Rovněž odděluje vodu
uvnitř paliva a dodává palivo oddělené od vody do
motoru.
Odfiltrovaná voda se shromažďuje v kontejneru pod
sestavou filtru.

Pokud se po zapnutí zapalování rozsvítí kontrolka
„voda v palivu“, uvolněte nebo odepněte integrovaný
snímač vody pod sestavou filtru, a až se objeví čisté
palivo, zavřete jej.
Při zavírání kohoutu snímač vody bezpečně utáhněte.
V opačném případě může do motoru proniknout
vzduch, což může způsobit únik paliva.
POZOR
Péče vynaložená čištění palivových filtrů přispívá
k životnosti hlavního palivového filtru a celého
palivového systému motoru.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Motor
Po provedení nezbytných nápravných opatření je nutné
systém odvzdušnit ruční pumpičkou na hlavě filtru.
Pumpujte, dokud ruční pumpička neklade odpor, poté
spusťte motor.

Chladicí kapalina motoru

Bod mrazu směsi 50% destilované vody a 50%
nemrznoucí směsi je -37 °C. Za chladnějších
klimatických podmínek lze úpravou poměru směsi na
40% destilované vody a 60% nemrznoucí směsi
dosáhnout ochrany až do -50 °C. Maximální poměr
nemrznoucí směsi je 60%, tento poměr nikdy
nepřekračujte.

POZOR
Pokud se nepodaří vozidlo nastartovat během několika
pokusů, v dalších pokusech již nepokračujte. V
palivovém vedení může stále být vzduch. Pumpujte
palivo ručním pumpičkou a znovu zkuste nastartovat.
UPOZORNĚNÍ
U vozidel provozovaných v chladném klimatu je nutné
tankovat zimní palivo, odolné proti tvorbě parafínu za
nízkých teplot.
V opačném případě voda v palivu zmrzne a zabrání
průtoku paliva k motoru; a motor se nenastartuje.

UPOZORNĚNÍ

Chladicí kapalina obsahuje 50% nemrznoucí směsi a
50% destilované vody. Chladicí kapalina cirkuluje uvnitř
bloku motoru a ochlazuje díly motoru. U vozidel s
intardérem tato tekutina ochlazuje také olej intardéru.
UPOZORNĚNÍ
Výhodou nemrznoucí směsi není jen odolnost proti
zamrznutí v zimě. Kromě toho také podporuje mazání
vodního čerpadla a prodlužuje jeho životnost.
Při nákupu nemrznoucí směsi vždy zkontrolujte, zda
splňuje specifikace Ford. V důsledku obsahu vápníku a
jiných chemikálií v nedestilované vodě dochází ke
korozi litinového bloku motoru.
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Kryt nádrže chladicí kapaliny motoru musí být vždy
pevně uzavřen.
Nádrž chladicí kapaliny motoru je umístěna pod
kapotou. Hladina chladicí kapaliny musí být mezi
ryskami MIN a MAX při studeném motoru a musí se
denně kontrolovat.
Pokud je hladina chladicí kapaliny nižší než ryska MIN,
na displeji se rozsvítí varování x. V takovém případě:

ÚDRŽBA A SERVIS
Motor
• Vypněte motor s ohledem na bezpečnost silničního
provozu.
• Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v nádrži pod
kapotou.
• Je-li hladina nižší než ryska MIN, přidejte 50%
destilované vody a 50% nemrznoucí směsi, dokud
úroveň nedosahuje mezi rysky MIN a MAX. V případě
závady v nízkoteplotním obvodu nebo poruchy
elektrického čerpadla či úniku vody vozidlo začne
snižovat točivý moment. (U vozidel s motorem 12,7
litrů)
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí vážného zranění:
Chladicí kapalina je natlakovaná a VELMI HORKÁ.
Uzávěr nádrže neotvírejte okamžitě! Vyčkejte alespoň
půl hodiny a pak uzávěr otevřete s pomocí hrubé utěrky
nebo ochranných rukavic, jsou-li k dispozici.
Uzávěr otvírejte nejprve pomalu, aby se uvolnil tlak v
nádrži; poté uzávěr zcela otevřete.
• Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku chladicí kapaliny
pod vozidlo.
• Sklopte kabinu, zkontrolujte stav řemenů, zda
nejsou poškozené nebo uvolněné.
V případě závady na kabelu ventilátoru se ventilátor
otáčí na maximální otáčky. Vzhledem k tomu, že se tím
zhoršuje spotřeba paliva, doporučuje se v případě
rozsvícení kontrolky kontaktovat servis.

UPOZORNĚNÍ
Je-li systém chlazení u horkého motoru prázdný nebo
chybí-li chladicí kapalina, nedoplňujte jej studenou
vodou. Doplňujte horkou vodou, je-li k dispozici, nebo
vyčkejte do ochlazení motoru.

Při rozsvícení tohoto varování se obraťte na
autorizovaného prodejce Ford Otosan s požadavkem
na výměnu vložek vzduchového filtru.

POZOR
Vždy je nutné pevně dotáhnout uzávěr nádrže chladicí
kapaliny motoru. V případě vniknutí cizího materiálu,
například vody nebo nečistot, dojde k poškození
palivového systému.
Vniknutí vzduchu do systému může také způsobit
poruchy. Interval výměny vzduchových filtrů závisí na
provozních podmínkách vozidla.

POZOR

1- Svítí-li příslušná kontrolka, vzduchový filtr se musí
vyměnit v autorizovaném servisu.
2- Filtry se mění každých 120 000 km u přepravních
vozidel a tahačů, 60 000 km u stavebních vozidel, nebo
co 1 rok, a to i když kontrolka nesvítí.
Pojistná filtrační vložka se mění u každé třetí výměny
hlavní vložky.

Při výměně vzduchových filtrů je vždy nutné zcela
sklopit kabinu. Pokud se kabina sklopí jen částečně,
hrozí zde zranění osob.
Kryt vzduchového filtru musí být vždy nasazen tak, aby
otvor pro odvod prachu směřoval dolů.

Struktura papíru se během jednoho roku zdeformuje a
již neplní filtrační funkci. V případě znečištění/zanesení
filtrační vložky se na digitálním displeji rozsvítí příslušné
varovné hlášení.

Neprovozujte vozidlo s odstraněnými vzduchovými
filtry. Vzhledem k tomu, že vzduch nasávaný
turbodmychadlem, a tedy i motorem, nebude filtrován,
může dojít k vážným a nákladným poruchám dílů, jako
je např. právě turbodmychadlo nebo motor.
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POZOR

ÚDRŽBA A SERVIS
Motor
POZOR
Spojková kapalina poškozuje ochranné povrchové
nátěry. Při likvidaci kapalin je nutné dbát, aby nedošlo k
rozlití na lakované plochy.

Vzduchový filtr se skládá ze dvou částí:
1- vnější filtr
2- vnitřní pojistná vložka
POZOR
Poznámka: Vzduchové filtry nikdy nevystavujte
stlačenému vzduchu. Stlačený vzduch deformuje
strukturu papíru filtrační vložky a může ji dokonce
roztrhat.

Nádrž spojkové kapaliny je umístěna pod přední
kapotou. Hladina kapaliny musí dosahovat až k rysce
vyznačené na nádrži.
Je-li hladina nižší, doplňte kapalinu správných
parametrů, a vždy těsně uzavřete víko.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Motor
Kontrola a čištění clony Flyscreen

Demontáž clony Flyscreen:
Dolní lištu clony stáhněte dolů ze stran a clonu vyjměte
ze spodního uložení, kterým je propojena s modulem
chlazení. Poté otevřete horní kryt, odstraňte horní
spojovací pružiny a clonu Flyscreen z tohoto prostoru
vytáhněte směrem nahoru. Tímto způsobem lze
předejít deformacím modulu chlazení, které by mohly
způsobit pružiny clony Flyscreen.
UPOZORNĚNÍ

Clona Flyscreen, umístěná před chladičem, je díl
podobný závěsu a je omyvatelná.

Znečištění clony Flyscreen zabraňuje proudění
vzduchu do mezichladiče, a tím i do chladiče, a snižuje
se tím chladicí výkon motoru. Proto je výše popsané
čištění velmi důležité.

Její účelem je zabránit tomu, aby se přímo do chladiče
dostaly cizí předměty, jako je např. hmyz, prach, nebo
kaménky.
V závislosti na pracovních podmínkách clonu Flyscreen
kontrolujte a v případě znečištění ji vyčistěte. Čištění se
provádí sejmutím z chladiče a postřikem tlakovou
vodou nebo ofoukáním vzduchem.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Motor
Více informací o údržbě a kontaktní údaje
autorizovaných prodejců Ford Cargo naleznete v
Záruční příručce.
Kilometráž a počty motohodin do příští údržby jsou
zobrazeny na displejích vozidla.
Doporučujeme pravidelnou údržbu a opravy provádět v
autorizovaném servise Ford Otosan.

1- „Celkový počet provozních hodin motoru od prvního
spuštění“
2- Indikátor kvality oleje
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ÚDRŽBA A SERVIS
Řízení
Tekutina do servořízení

Kontrola hladiny kapaliny:
1- Sklopte kabinu.

4- Hladina oleje musí být mezi dvěma ryskami na
měrce dle ilustrace.

U vozidel s motorem 12,7 litrů
Je-li hladina kapaliny nízká, kapalinu doplňte.
Systém řízení je velmi citlivý na cizí materiály, např.
prach, nečistoty apod. Při kontrole hladiny a/nebo
doplňování kapaliny věnujte maximální pozornost
čistotě. Zabraňte proniknutí nečistot do systému.

1- Víko
2- Měrka
Nádrž kapaliny servořízení se nachází pod kabinou na
pravé straně vozidla.

2- Okolí měrky otřete čistou utěrkou, odepněte sponu.

U vozidel s motorem 9 litrů

Doplňování kapaliny
1- Víko nádrže a její okolí otřete utěrkou.
2- Otevřete víko nádrže a doplňte potřebné množství
tekutiny.
3- Víko nádrže pevně zavřete.

POZOR
Horní část převodky řízení
Připojovací plochu kloubu sloupku řízení je nutné čistit
netlakovou vodou nebo kartáčem. Uvedenou oblast je
nutné chránit, pokud se má čistit tlakovou vodou.

Nádrž kapaliny servořízení se nachází pod kabinou na
levé straně vozidla.

3- Vyjměte měrku, otřete ji čistou utěrkou, bezpečně
nasaďte a znovu ji vyjměte.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Tažení vozidla
Odtah vozidla vyžaduje odborné znalosti, které nejsou v
této příručce vysvětleny. Odtah vozidla musí zajišťovat
odborný personál.

Sejměte kryt na čelním panelu mřížky a nasaďte tažný
čep.
Vyjměte tažný čep a připojte tažné lano.
Převodovka musí být v neutrálu a normálním (silničním)
režimu.
Pokud nelze přeřadit do neutrálu, měl by se demontovat
hnací hřídel.

Tažný čep je u vozidla umístěn na předním panelu
mřížky.

Pokud se má vozidlo přepravovat na přívěsu s
hlubokou plošinou, může být překročena výška 4 m.
Zvažte maximální průjezdnost podjezdů. Mohlo by dojít
k nehodě.
Tažný čep se nasazuje otáčením ve směru hodinových
ručiček, jak je znázorněno na obrázku.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Tažení vozidla
POZOR
Vozidlo neodtahujte zešikma.
Riziko nehody
Pokud je vozidlo taženo při vypnutém motoru, nebude
fungovat posilovač řízení ani přívod vzduchu.
Vzhledem k tomu, že je nutné k řízení vynaložit větší
úsilí, můžete se v zatáčkách dostat mimo silnici nebo
narazit do tažného vozidla. Je zde možnost instalace
nouzového čerpadla řízení.
Pokud se před tažením vozidla s řidičem tažného
vozidla dohodnete na speciální signalizaci, podobným
problémům zabráníte.
UPOZORNĚNÍ
Dodržujte zákonné požadavky. Maximální rychlost při
odtahu je 25 km/h a maximální vzdálenost pro odtah je
100 km.
Pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky, odpojte
hnací hřídel od nápravy, aby nedošlo k poškození
převodovky.

Během odtahu vozidla
UPOZORNĚNÍ
• Před tažením vozidla je nejprve nutné demontovat
hnací hřídel.
Pokud se hnací hřídel nedemontuje, moment z kol bude
přenášen na převodovku a její vnitřní díly, aniž by bylo
zajištěno mazání. V takovém případě může dojít k
vážným poruchám převodovky. Kromě toho zde i
propadá záruka.
• Převodovka musí být v silničním (neredukovaném)
režimu (západka nahoře) a v neutrálu.
• Vozidlo může být taženo na vzdálenost nejvýše 100
km.
UPOZORNĚNÍ
Odtah svého vozidla svěřte pouze do rukou odborníků.
Nesprávný způsob tažení může způsobit poškození
vozidla a může dojít k vážným nehodám.

Máte-li podezření, že došlo k poškození převodovky,
odpojte hnací hřídel od nápravy.
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Požadované postupy:
• Je-li motor funkční, nechejte ho během odtahu
běžet. Pokud motor není funkční, po určité době se
může snížit tlak vzduchu pro brzdy, čímž se zablokují
nouzové brzdy.
Mohlo by dojít k vážným nehodám a škodám.
Chcete-li tomuto stavu zabránit, před odtahem vypusťte
nouzové brzdy vozidla nebo připojte vzduchové potrubí
ke vzduchovému vedení vozidla, pokud to dovoluji
parametry tažného vozidla.
• Před tažením vozidla je nejprve nutné demontovat
hnací hřídel.
• Vzhledem k tomu, že vaše vozidlo má zámek řízení,
klíč musí být ve spínači zapalování a v poloze (1).
• Povolený odtah vozidla je pouze pomocí tažné tyče.
V případě odtahu pomocí měkkých nebo rozbitných
materiálů hrozí vážné riziko nehody.
Nepřekračujte rychlost povolenou dle místních
předpisů.

ÚDRŽBA A SERVIS
Elektrické systémy
Baterie
POZOR

Nebezpečí výbuchu
Při nabíjení baterií se uvolňují výbušné plyny. Baterie
nabíjejte pouze na dobře větraných místech.

Nebezpečí výbuchu
Vyvarujte se vzniku jisker!
V blízkosti baterií nepracujte s otevřeným plamenem.
Nekuřte.

Používejte ochranné brýle.
Při smíchání s vodou může dojít k vystříknutí elektrolytu
do očí. Umyjte oči velkým množstvím vody a okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávejte mimo dosah dětí
Děti nedokáží vyhodnotit rizika spojená s bateriemi a
kyselinami.

Při práci s baterií dodržujte bezpečnostní
pokyny, bezpečnostní opatření a způsoby popsané v
tomto návodu.

Kyselina akumulátoru (baterie) může
způsobit popáleniny.
Používejte ochranné rukavice odolné proti kyselinám!
Pokožku nebo látku potřísněnou kyselinou akumulátoru
neutralizujte mýdlovou vodou nebo neutralizačním
materiálem a opláchněte vodou.
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DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Baterie obsahují nebezpečný materiál.
Nelikvidovat společně s domácím odpadem.

Baterie likvidujte bez dopadu na životní
prostředí. Baterie vraťte autorizovanému prodejci
FORD OTOSAN nebo sběrně odpadních baterií.
Baterie přepravujte a skladujte naplněné elektrolytem v
poloze otvory vzhůru. Při přenášení baterie zajistěte
proti převrácení. Kyselina akumulátoru může
kontaminovat životní prostředí odpařováním z otvorů
pro vypouštění vzduchu.

ÚDRŽBA A SERVIS
Elektrické systémy
Odpojení pólu baterie

POZOR
V případě kontaktu částí vozidla s kladným pólem
baterie hrozí zkrat.
V důsledku toho může snadno dojít k zapálení výbušné
směsi plynu. Následkem výbuchu může být zranění
osob.
Na akumulátory neodkládejte kovové předměty ani
nářadí.
Při odpojování svorek nejprve odpojte zápornou svorku
a poté kladnou.

Baterie by se měly vždy nabíjet podle potřeby tak, aby
byla zajištěna jejich dlouhá životnost. V zájmu
zachování životnosti baterie v případě dlouhodobého
odstavení vozidla doporučujeme použít odpojovač
baterií umístěný vedle skříně na baterie.
Při každém delším odstavení vozidla zkontrolujte napětí
baterie/ akumulátorů.
Naměřená úroveň napětí akumulátoru 12,2 V znamená
nízkou úroveň nabití.
V tomto případě je nejlepším způsobem nechat vozidlo
co nejdříve běžet na volnoběh, aby se baterie dobily.

Po vypnutí motoru odpojte svorky baterie nejdříve za 5
minut. Toto je zapotřebí k napájení systému močoviny,
který pracuje po zastavení motoru. Jinak může dojít k
poškození systému močoviny (nebo vozidla).

Při připojování svorek nejprve připojte kladnou svorku a
poté zápornou.

•
•
•
•
•

BATERIE VYŽADUJÍ ÚDRŽBU

Vyjměte klíček ze zapalování.
Vypněte veškeré spotřebiče.
Otevřete víko skříně baterií a odstraňte jej.
Odpojte záporné póly baterie.
Odpojte kladné póly baterie.
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Svorky neuvolňujte ani neodpojujte při běžícím motoru.

ÚDRŽBA A SERVIS
Elektrické systémy
Připojení pólů baterie

Otevřete horní připojovací profil odsazeného držáku
pod víkem baterie ve směru šipky.

Kontrola hladiny elektrolytu

UPOZORNĚNÍ
Vyjměte klíček ze zapalování.
Vypněte veškeré spotřebiče.
Připojte kladné póly baterie.
Póly nezaměňte!
• Připojte záporné póly baterie.
• Nasaďte víko baterie.
Při odpojeném napájení proveďte následující (např.
když se svorky odpojí a znovu připojí).
• Nastavte hodiny.
UPOZORNĚNÍ
Sejmutí víka baterie

Poté víko baterie přitáhněte směrem k sobě ve směru
šipky a snadno jej sejměte.
Po výměně baterie; pokud se výměna provádí mimo
autorizovaný servis a neprovádí se aktualizace
parametrů, na 10 sekund se vyšle signál „oznámení
výměny“.
V takovém případě je nutné při zapnutém zapalování
během 14 sekund 7krát stisknout tlačítko výstražných
světel.

Skříň baterií je v bílém provedení tak, aby byla zajištěna
viditelnost kapaliny zvenčí. Sledujte hladinu kapaliny ve
vztahu k ryskám min./max.
Hladinu elektrolytu je nutné kontrolovat každých šest
měsíců nebo 40 000 km.
Běžná vodovodní voda snižuje výkon baterie. Doplňujte
pouze demineralizovanou nebo destilovanou vodu. K
plnění baterií nepoužívejte kovový trychtýř. Hrozí
nebezpečí zkratu.
• Otevřete víko skříně baterií a odstraňte jej.
• Demontujte zátky.
• Zkontrolujte hladinu elektrolytu a v případě potřeby ji
korigujte.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Elektrické systémy
•
•

Nasaďte zátky.
Nasaďte víko baterie.

Blikáním indikátor stavu baterie signalizuje velmi nízkou
úroveň nabíjení baterie.
Nejlepším způsobem v tomto stavu je nechat motor
ihned běžet na volnoběh, aby se mohly baterie dobít.

- Nastartujte motor. Nevytáčejte motor přes 1000
ot./min.
- Nejprve odpojte záporný propojovací kabel od
náhradní baterie a poté baterii vozidla. Stejným
způsobem odpojte kladný kabel.
- Pokud se používají dvě vozidla, nesmí se vzájemně
dotýkat karosériemi ani rámy.
- V blízkosti baterií nikdy nemanipulujte s otevřeným
plamenem a pozor i na tvorbu jisker, vždy je přítomen
vodík!
- Připojte propojovací kabely, jak je uvedeno výše,
aby nedošlo ke vzniku jisker v blízkosti baterií.
Vždy používejte správně dimenzované pomocné
kabely s izolovanými svorkami. Neodpojujte baterii od
elektrického systému vozidla.

Použití propojovacích kabelů

Startování motoru:

POZOR
Baterie jsou velmi těžké. Při demontáži nebo při
instalaci baterie může dojít k pádu baterie a
následnému zranění osob.
Při manipulaci s baterií buďte proto opatrní a využijete
pomoc druhého technika.
POZOR
Ujistěte se, že kryt skříně baterie je zavřený.
Povrch baterie je nutné vždy udržovat v čistotě.
POZOR
Z důvodu uvolňování výbušných plynů hrozí nebezpečí
výbuchu. Vyvarujte se vzniku jisker! V blízkosti baterií
nepracujte s otevřeným plamenem. Nekuřte.

Pokud je baterie vybita a chcete spustit motor pomocí
propojovacích kabelů, pečlivě si prostudujte následující
pokyny, aby se zabránilo poškození nabíjecího
systému.
- Napětí náhradní baterie (akumulátoru) by mělo být
stejné jako u vaší baterie (vaše vozidlo má 24V
elektrický systém). Náhradní baterie uchovávejte v
dobře větraném prostředí.
- Vypněte všechny ostatní spotřebiče. Propojovací
kabely připojte nejprve k náhradní baterii. Kladný pól (+)
náhradní baterie připojte ke kladnému pólu baterie
(akumulátoru) vozidla a záporný (-) pól náhradní baterie
k zápornému pólu akumulátoru vozidla.
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a- Nastartujte motor vozidla s nabitou baterií a nastavte
vysoké otáčky.
b- Nastartujte motor vozidla s vybitou baterií.
c- U obou vozidel nechejte před odpojením běžet
motor minimálně 3 minuty.
V opačném případě může dojít k poškození
elektronického zařízení, jako je např. elektronická řídicí
jednotka motoru nebo digitální přístrojový panel.

ÚDRŽBA A SERVIS
Elektrické systémy
Přehled pojistek a relé
J01

J06
R01

R03

R05

R07

R09

R12

R15

R08

R10

R13

R16

R11

R14

R17

R18

R19

R22

R20

R23

R21

R24

J02

J07

J03

J08

J04

J09

J05

J10

J11

J12

J13

J14

J15

J16

F1

F10

F19

F28

F37

F46

F55

F64

F2

F11

F20

F29

F38

F47

F56

F65

F3

F12

F21

F30

F39

F48

F57

F66

F4

F13

F22

F31

F40

F49

F58

F67

F73

F78

F5

F14

F23

F32

F41

F50

F59

F68

F74

F79

F6

F15

F24

F33

F42

F51

F60

F69

F75

F80

F7

F16

F25

F34

F43

F52

F61

F70

F76

F81

F8

F17

F26

F35

F44

F53

F62

F71

F77

F82

F9

F18

F27

F36

F45

F54

F63

F72

D01

D02

R02

R04

R06
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Elektrické systémy
Č.

Amp.

Systém

Ne

Amp.

Systém

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19

5
5
3
7,5
7,5
10
5
5
5
1/3
15
1
7,5
3
7,5
10
5
20
5

ABS/EBS
VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ
ZAPALOVÁNÍ KOMFORTNÍHO MODULU
KAMERA/RADAR
INT3
ZAPALOVÁNÍ, AUT. PŘEVODOVKA
PŘÍSTROJOVÁ DESKA
ECM
TACHOGRAF
TACHOGRAF
KOMFORTNÍ MODUL
NAPÁJENÍ SBĚRNICE TACHOGRAFU BMS
INT3
RADAR/KAMERA
VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ
AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
PŘÍSTROJOVÁ DESKA
MĚNIČ
DÍLY KLIMATIZACE

F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38

7,5
20
7,5
10
20
20
7,5
15
30
30
5
5
15
15
20
7,5
15
10
10

SPÍNACÍ RELÉ
VENTILÁTOR KLIM.
STAV VOLIČE PŘEVODŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ
VYHŘÍVANÉ SEDADLO / EL.ZRCÁTKA
VYSOUŠEČ VZDUCHU / OHŘEV PALIVA
MOTOREK STĚRAČE
ZAPALOVÁNÍ, PŘÍVĚS
MFS
VYHŘÍVÁNÍ ČELNÍHO OKNA -1
VYHŘÍVÁNÍ ČELNÍHO OKNA -2
BZUČÁK LDWS
BCU
EBS/ABS
OHŘEV SACÍHO VEDENÍ/ ELEKTROOHŘEV
ECM (Zapalování)
WEMA
NOX
-VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
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Ne
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F47
F48
F49
F50
F51
F52
F53
F54

Amp.
7,5
7,5
7,5
10
5
7,5
30
7,5
30
10
5
5
5
3

Systém

Ne

Amp.

Systém

-ZADNÍ SVĚTLO DO MLHY
BRZDOVÁ SVĚTLA
SIGNÁL ŠPIČKY
REZERVNÍ
ZPĚTNÝ CHOD
VAROVNÁ SVĚTLA
PRAVÉ PARKOVACÍ SVÍTILNY / STROPNÍ SVĚTLA
ZVEDÁNÍ KABINY
LEVÉ SMĚROVÉ SVÍTILNY
NAPÁJENÍ PŘÍVĚSU 7PÓLOVÉ
PARK. PŘÍVĚSU
MOTOREK NASTAVOVÁNÍ SVĚTLOMETŮ
SPÍNACÍ HODINY WEBASTO, PARK.
ZAPALOVAČ
STROPNÍ SVĚTLO

F55
F56
F57
F58
F59
F60
F61
F62
F63
F64
F65
F66
F67
F68
F69
F70

5
15
20

SPÍNACÍ HODINY WEBASTO
KOMFORTNÍ MODUL
ČERPADLO WEBASTO
REZERVNÍ

15
20
20
1
20
20
20
20
20
20
15

SVĚTELNÁ HOUKAČKA / KLAKSON
KLIMATIZACE, MOKRÝ TYP
MOTOREK STĚRAČE
ČEP W ALTERNÁTORU (POPRODEJNÍ)
BCU1
BCU2
BCU3
BCU4
BCU5
BCU6
SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ
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Ne

Amp.

Systém

Ne

Amp.

Systém

F71

15

VGT/EGR

J2

40

LDWS/TACHOGRAF/MĚNIČ/AUT. PŘEVODOVKA

F72
F73
F74

15
20

MĚNIČ KOMFORTNÍHO MODULU
Rádio

J3
J4
J5

40
40
30

SVĚTLA
WEBASTO
AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

F75

5

NAPÁJENÍ RÁDIA A OSVĚTLENÍ/DĚŠŤOVÉ ČIDLO

J6

40

ZVEDÁNÍ KABINY / PŘÍVĚS

F76
F77

10
5

DIAGNOSTIKA
ZAPAL., SPÍNACÍ HODINY WEBASTO

J7
J8

60
60

F78

5

PŘÍDAVNÁ NÁPRAVA

J9

40

F79
F80
F81
F82

20
15
20
1

POPRODEJNÍ NAPÁJENÍ ZAPALOVÁNÍ (VNĚJŠÍ)
POPRODEJNÍ NAPÁJENÍ ZAPALOVÁNÍ (VNITŘNÍ)
POPRODEJNÍ NAPÁJENÍ ZAPALOVÁNÍ (VNITŘNÍ)
SPÍNAČ SVĚTLOMETŮ

J10
J11
J12
J13

40
40
40
20

D1

1

INTARDÉR

J14

40

-INTARDÉR / KOMFORTNÍ MODUL / ECAS / PANEL
PŘÍSTROJŮ

J15

60

BCU1
BCU2
KOMFORTNÍ MODUL/HOUKAČKA/VÝSTRAČNÁ
SVĚTLA/STĚRAČE
ABS/EBS/ECM
ZAPALOVÁNÍ-1
KONTAK-2.
ZDROJ NAPÁJENÍ (12V ZÁSUVKA)
SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ / WEMA, VGT a EGR / OHŘEV SÁNÍ /
ELEKTROOHŘEV
VYHŘÍVANÉ ČELNÍ SKLO

J16

40

ZAPALOVAČ / POPRODEJNÍ ZAPALOVÁNÍ, NAPÁJENÍ

D2
J1

40
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Ne

Amp.

Systém

Ne

Amp.

Systém

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15

40 A
40 A
40 A
40 A
40 A
40 A
20 A
20 A
20 A
20 A

ZAPALOVÁNÍ-1
VGT / EGR / WEMA / NOX
ZAPALOVÁNÍ-2
VYHŘÍVÁNÍ ČELNÍHO OKNA 1
VYHŘÍVÁNÍ ČELNÍHO OKNA 2
SKLÁPĚNÍ KABINY
STŘEŠNÍ SIGNÁL
POM. RELÉ
PUSH FORWARD / PULL BACK (TLAČIT/TÁHNOUT)
VENTILÁTOR1
-MOTOR VYP.
VENTILÁTOR2
VYSOKÁ RYCHLOST STĚRAČŮ
BRZDOVÁ SVĚTLA -1

R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24

20 A
20 A
40 A
20 A

ZPĚTNÝ CHOD
PARKOVACÍ SVĚTLA
BRZDOVÁ SVĚTLA -2
ZTLUMENÍ RÁDIA
-TEMPOMAT VYP.
NÍZKÁ RYCHLOST STĚRAČŮ
HOUKAČKA
ZADNÍ SVĚTLO DO MLHY

20 A
20 A
20 A
20 A
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20 A
20 A
20 A
20 A

ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna žárovek

Při výměně žárovek dálkových a tlumených světlometů
využijte kryty na dveřních stupačkách.

2- Zadní kryt světlometu otevřete otočením proti směru
hodinových ručiček

1- Sejměte pryžový díl

Dálkové světlo: DTRL-21W
Tlumené světlo: 70W
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Výměna žárovek
Brzdové světlo
Směrové světlo (bajonet 21w)
Brzdové světlo (bajonet 21w)
Světlo do mlhy (bajonet 21w)
Světlo zpětného chodu (bajonet 21w)
Polohové světlo (bajonet 5 w)
Osvětlení registrační značky (LED)
Obrysové světlo (LED)

Žárovkou určenou k výměně pod mírným tlakem
otáčejte proti směru hodinových ručiček, a poté ji
vyjměte.
Novou žárovku instalujte stejným postupem v opačném
pořadí.

Po odšroubováním šroubů vyjměte čočku světlometu.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna žárovek
Stropní světlo

UPOZORNĚNÍ
Při výměně halogenových žárovek se žárovek
nedotýkejte rukama, jinak nebudou již nebudou
fungovat.
Reflektor (LED)

Uvolněte žárovku, která se má vyměnit. Novou žárovku
instalujte stejným postupem v opačném pořadí.

Odšroubujte šrouby starého reflektoru a vyměňte jej za
nový.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna žárovek
Střešní svítilna

Přední světlo do mlhy

1- Těleso světla 3- Spodní deska
2- Horní kryt 4- Konektor a kabeláž

1- Odpojte elektrický konektor ze zásuvky.
2- Otáčením proti směru hodinových ručiček
demontujte zásuvku z mlhového světla.
(H1-70W)

Po odstranění 2 šroubů (5) na lampě sejměte horní kryt.
Odpojte konektory (4) za tělesem světla. Odšroubujte 2
matice a sejměte těleso světla.
Nové těleso světla (1) instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
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Vyjměte žárovku a stejným postupem v opačném
pořadí ji vyměňte za novou.

ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna žárovek
Směrové světlo

Světlo na čtení

Odpojte elektrický konektor ze zásuvky.

Vyjměte žárovku a stejným postupem v opačném
pořadí ji vyměňte za novou. (BAJONET-21W)

Při výměně žárovek světla na čtení uvolněte kryty
světel z jazýčků stiskem jejich konců ve směru šipky.
Vyjměte žárovky a stejným postupem v opačném
pořadí je vyměňte za nové.
Zvukový signál zpětného chodu
Kromě světla zpětného chodu je u vozidla k dispozici
zvukový signál. Přerušovaný zvukový signál zazní
během couvání vozidla.

Otáčením proti směru hodinových ručiček demontujte
zásuvku.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Systémy odpružení
POZOR
V zájmu zajištění delší životnosti pružin se doporučuje
po ujetí prvních 2 000 až 5 000 km (poprvé) kontrolovat
utahovací momenty matic třmenů.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Systémy odpružení
3. náprava

4. náprava

35XXD

X

X

41XXD

X

X

Typ

1. Náprava

2. náprava

Kontrola opotřebení třecích destiček

Každý týden kontrolujte stav promazání třecích desek u
vozidel verze X4 (s výjimkou domíchávačů), v případě
potřeby mazací body doplňte mazacím tukem.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Umístění nářadí ve vozidle
POLOŽKA

NÁZEV
POLOŽKY

SE SPACÍ
KABINOU

UMÍSTĚNÍ
BEZ SPACÍ
KABINY

ZVEDÁK

POD KORBOU

ZA SEDADLEM
ŘIDIČE

SADA NÁŘADÍ

POD KORBOU

ZA SEDADLEM
ŘIDIČE

KLÍČ NA
KOLOVÉ
MATICE

ZE SEDADLEM
SPOLUJEZDCE

ZE SEDADLEM
SPOLUJEZDCE

PÁKA

ZE SEDADLEM
SPOLUJEZDCE

ZE SEDADLEM
SPOLUJEZDCE

POLOŽKA

222

NÁZEV
POLOŽKY

UMÍSTĚNÍ
SE SPACÍ
BEZ SPACÍ
KABINOU
KABINY

PŘIPOJOVACÍ
POD KORBOU
VODIČ PŘÍVĚSU

ZE SEDADLEM
SPOLUJEZDCE

HADICE PRO
HUŠTĚNÍ PNEU

POD KORBOU

ZA SEDADLEM
ŘIDIČE

VAROVNÉ
SVĚTLO

V ODKLÁDACÍ
SCHRÁNCE

V ODKLÁDACÍ
SCHRÁNCE

ÚDRŽBA A SERVIS
Případné problémy a jejich řešení
ZÁVADA

PŘÍČINA A ŘEŠENÍ

MOTOR ZHASÍNÁ

Přečerpávací čerpadlo nesaje, zkontrolujte přední filtr.
Zkontrolujte hlavní palivový filtr
Může být zanesený otvor na krytu palivové nádrže. Zajistěte průchodnost.
V palivu je voda. V případě potřeby proveďte výměnu.
V systému vstřikování paliva je vzduch. Zkontrolujte palivové potrubí a hadice.
Zamrznutí nebo vniknutí vzduchu do filtru nádoby pro usazování paliva nebo do přívodů paliva; zkontrolujte a v případě potřeby
vyčistěte.

NEPRAVIDELNÝ CHOD MOTORU Vzduch v palivovém vedení nebo zanesení.
Proveďte odvzdušnění.
Nesprávné seřízení ventilů
Může být zanesené sací potrubí nebo vzduchový filtr. Vyčistit nebo vyměnit.
V palivu je voda. V případě potřeby proveďte výměnu.
Mohlo by dojít k zanesení nebo poškození výfukového potrubí nebo tlumiče výfuku. Nechejte zkontrolovat.
Přívod vstřikovací trysky může být narušen. Obraťte se na autorizovaného odborného prodejce.
MOTOR SE OBTÍŽNĚ STARTUJE Znečištěný čistič vzduchu. Vyčistit nebo vyměnit.
Vadný startér. Nechejte opravit.
Vybitá baterie. Zajistěte nabití.
Výfukový systém může být zanesený. Nechejte zkontrolovat.
Porucha předehřevu. Nechejte zkontrolovat.
Nízká hladina paliva. Doplňte.
Vzduch v palivovém systému. Proveďte odvzdušnění.
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ÚDRŽBA A SERVIS
Otázky a nápravná opatření
ZÁVADA

PŘÍČINA A ŘEŠENÍ

MOTOR SE PŘEHŘÍVÁ

Málo chladící směsi. Doplňte.
Přední část chladiče může být zablokovaní cizím předmětem. Řádně vše zkontrolujte.
Jádra chladiče mohou být znečištěná. Vyčistěte chladič.
Nesprávné seřízení řemenu vodního čerpadla. Zajistěte jeho kontrolu u autorizovaného prodejce.
Výfukový systém může být zanesený, nechte ho zkontrolovat.
Termostat je vadný. Zkontrolujte (v případě nutnosti proveďte výměnu).
Vadné vodní čerpadlo. Zajistěte jeho kontrolu u autorizovaného prodejce.

SNÍŽENÁ TRAKCE

Nízká úroveň komprese motoru. Nechejte zkontrolovat.
Znečištěný čistič vzduchu. Vyčistit nebo vyměnit.
Nesprávné nastavení ventilu. Kontaktujte autorizovaný servis.

ČERNÝ KOUŘ Z VÝFUKU

Znečištěný čistič vzduchu. Vyčistit nebo vyměnit.
Může být zanesené sací potrubí nebo výfukový systém. Nechejte zkontrolovat.
Nízká úroveň komprese.
Netěsné těsnění hlavy válců.
Nesprávné seřízení ventilů nebo vadné ventily.
Opotřebovaný motor. Přistavte vozidlo u autorizovaného prodejce a nechejte provést nezbytné kontroly.
Porucha turbojednotky. Kontaktujte autorizovaný servis.
Únik vzduchu mezichladiče a/nebo připojovací hadice. Zkontrolujte hadici a svorky.
Závada dieselového filtru pevných částic (vozidla Euro-6)
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ÚDRŽBA A SERVIS
Otázky a nápravná opatření
ZÁVADA

PŘÍČINA A ŘEŠENÍ

NÍZKÝ TLAK OLEJE

Zablokovaný nebo vadný indikátor tlaku oleje. Nechejte zkontrolovat.
Zanesená vložka olejového filtru. Proveďte výměnu.
Zanesené sítko čističe oleje. Vyčistěte.
Vadné olejové čerpadlo. Zkontrolujte vůli, hnací hřídel a funkci pojistného ventilu.

SERVOŘÍZENÍ

Nízká hladina hydraulického oleje, doplňte a odvzdušněte systém.

VOLANT NEMÁ TICHÝ CHOD

Přistavte vozidlo u autorizovaného prodejce a nechejte provést nezbytné kontroly.

VOLANT NEMÁ HLADKÝ CHOD

Zkontrolujte tlak v pneumatikách Vozilo může být přetížené. Zkontrolujte vhodnost zatížení. Nejsou-li překročeny meze zatížení,
obraťte se na autorizovaný servis.

VŮLE VOLANTU

Zkontrolujte, systém řízení, zda není uvolněný. Nechejte také provést kontrolu v autorizovaném servisu.
Zkontrolujte tlak vzduchu a geometrii kol.

NEDOSTATEČNÝ VÝKON
MOTORU

Vadný motor. Nechejte závadu odstranit v autorizovaném servisu.
Uvolněné výfukové nebo sací potrubí. Kontaktujte autorizovaný servis.
Nánosy na ložiskách hřídele turbíny. Provést opravu.
Nedostatečný tlak turbojednotky. Doporučujeme obrátit se na autorizovaný servis FORD OTOSAN.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Typové štítky
Identifikační štítek vozidla

Nad pravým ramenem podvozku vozidla:

Typový štítek motoru

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

Číslo podvozku se nachází pod přední kapotou a
pravým ramenem podvozku a má 17 znaků.
Příklad: NM0K13TEDFBL12345

Na pravé dolní straně sacího potrubí turbodmychadla je
umístěn kovový typový štítek motoru se sériovým
číslem.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Náplně kapalin
OBLAST POUŽITÍ

POPIS
MODELY 9 LT EURO 6 (SILNIČNÍ TAHAČ)
MODELY 9 LT EURO 6 (STAVEBNÍ)
MOTOROVÝ OLEJ
MODELY 9 LT EURO 3-5 (SILNIČNÍ TAHAČ)
(VČ. OLEJOVÉHO FILTRU)
MODELY 9 LT EURO 3-5 (STAVEBNÍ)
MODELY 12.7 LT EURO 5-6
ZF 9S 1310
ZF 12 TX 2210 TD AMT-INTARDÉR
ZF 12 TX 2210 TD AMT-bez INTARDÉRU
ZF 12 TX 2620 TD AMT-INTARDÉR
ZF 12 TX 2620 TD AMT-bez INTARDÉRU
PŘEVODOVKA
ZF 16S 2230 TO-s INTARDÉREM
ZF 16S 2230 TO-bez INTARDÉRU
ZF 16S 2530 TO-s INTARDÉREM
ZF 16S 2530 TO-bez INTARDÉRU
-25°C až -45°C
FORD XSS-510
SKŘÍŇ DIFERENCIÁLU
FORD XPT-330
FORD XPS-330
HNACÍ NÁBOJ
VOZIDLA S POHONEM X4 A X2
VOZIDLA X4
NÁBOJ ČEPU
-15 °C až -40 °C
Vozidla s jednou řiditelnou nápravou
Vozidla s motorem o objemu 9 litrů
Vozidla s jednou řiditelnou nápravou
Vozidla s motorem o objemu 12,7 litrů
KAPALINA SERVOŘÍZENÍ
Vozidla se dvěma řiditelnými nápravami
Vozidla s motorem o objemu 9 litrů
Normální klimatické podmínky
-35 °C až -60 °C

OBJEM
26 L
29 L
26 L
29 L
46 L
8,9 L
22,5 l
12,5
23,5 l
13,5 l
25 l
15,4
25 l
15,4 l
18,5 l
23 l
17 l
3 l/náboj
2 x 0,75 l

Č. SAE

Č. SPECIFIKACE FORD

75W80

Plný syntetický
(TE-ML 02E ZF)

85W140

API GL-5

75W140

WSL-M2C192-A

3,5 L
5,5 L
WSS-M2C938-A
9L
4,7 l
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Č. SPECIFIKACE

API GL-5

TECHNICKÉ ÚDAJE
Náplně kapalin
OBLAST POUŽITÍ
CHLADICÍ KAPALINA
MOTORU
(NEMRZNOUCÍ)
OLEJ ZVEDÁNÍ
KABINY

POPIS

OBJEM

Vozidla 9 LT
Vozidla 12,7 l (s Intardérem)
Vozidla 12,7 l (bez Intardéru)

WSS-M97B44-D

0,58 L

SLM-6C9100-A
přední náprava
Přídavná náprava
přední náprava
Přídavná náprava
přední náprava
Přídavná náprava
přední náprava
Přídavná náprava

400 g/kolo

přední náprava

(**)
15 g/čep
(**)
(**)

přední náprava
samořízení
Na bázi lithia
Na bázi lithia
Na bázi lithia
Na bázi lithia

(**)

Na bázi lithia

20 g
(**)
0,024 g/zámek
75 g/dveře
(**)

Vazelína
S měděnou přísadou

Vozidla s kotoučovou brzdou C6AS
Bubnová brzda
Balíček pro nízké teploty
Kotoučová brzda (Tahače)
Bubnová brzda (Tahače)
Balíček pro nízké teploty (Tahače)
SVISLÝ ČEP

MAZACÍ TUKY

NÁHRADNÍ LANKO
ČEP NÁPRAVY
HŘÍDEL ZVEDÁNÍ NÁPRAVY
RAMENO ŘÍZENÍ DRUHÉ NÁPRAVY
TŘECÍ DESKA LISTOVÉHO PERA PODVOZKU
TŘMEN LISTOVÉHO PERA
STŘEDOVÝ ČEP VYVAŽOVACÍHO REMENE
PÓLY AKUMULÁTORU
JEZDCE BRZDOVÝCH ČELISTÍ
POUZDRO ZÁMKU KABINY
DVEŘNÍ VZPĚRA
DVEŘNÍ ZÁMKY, ZÁPADKY

Č. SPECIF. FORD

49 l
72 l
59 l

650 g/kolo
1800 g/kolo
650 g/kolo
1800 g/kolo
650 g/kolo
1800 g/kolo
650 g/kolo
1800 g/kolo

Kotoučová brzda

KOLOVÁ MAZIVA

Č. SAE

Polyurea NLGI 2
Lithiová č. 1

Č. SPECIFIKACE

WSS-M1C275-A
WSD-M1C228-A
WSS-M1C275-A
WSD-M1C228-A
WSS-M1C275-A
WSD-M1C228-A
WSS-M1C275-A
WSD-M1C228-A
WSS-M1C275-A
WSD-M1C228-A
WSD-M1C228-A
WSD-M1C228-A
WSD-M1C228-A
WSD-M1C228-A
WSD-M1C228-A
ESE N99B144B
WSD-M1C228-A
WSD-M1C238-A
SMIC-1021-A
ISO 6743-9 L-XBEHB 2
DIN 51502 KP2P-20

ZPOMALOVÁNÍ
-15 °C až -40 °C

(***)
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Na bázi lithia

WSA-M1C160-D2
SS-M13P12-A

TECHNICKÉ ÚDAJE
Náplně kapalin
OBLAST POUŽITÍ
SPOJKOVÁ KAPALINA
CHLADIVO KLIMATIZACE
OLEJ KLIMATIZACE

PALIVO

MOČOVINA

POPIS
Motor 9 LT
Motor 12,7 LT
Motor 9 LT
Motor 12,7 LT

OBJEM
0,37 L
940 g
925 g
150 -0/+20 cm3
200 -0/+10 cm3
250L
315L
350L
450L
480L
550L
600L
55L
75 l

Č. SAE
FMVSS č.116

Č. SPECIFIKACE FORD
WSS-M6C57-A2

J2776

WSH-M17B19-A

Č. SPECIFIKACE
SUPER DOT4

WSH-M1C231-B

TS EN590

DIN 70070

WSS-M99C130-A

(*) V zájmu antikorozní ochrany chladicího systému motoru musí být minimální podíl nemrznoucí kapaliny v chladicí kapalině 30%.
Aby nedošlo k zamrznutí do -52 °C, chladicí kapalina motoru musí obsahovat nejméně 60% nemrznoucí kapaliny.
(**) Používá se při údržbě.
(***) Namísto maziv podvozku na bázi lithia v provozních podmínkách od -15 °C do -40 °C
Intervaly výměny oleje jsou uvedeny v aktuálním přehledu údržby Ford Cargo nebo se obraťte na autorizovaný servis Ford.
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ISO 22241-1

TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické parametry motoru
9 LT 330 PS
Počet válců
Zdvihový objem
Vrtání
Kompresní poměr
Minimální otáčky nezatíženého motoru
Maximální otáčky zatíženého motoru:
Vůle ventilů
Sekvence zapalování
Turbo

6
9000 cm3
115mm
17,6 ± 0,5:1
600±10
2200±20
Sání : 0,3 mm.
Výfuk: 0,4mm
1-5-3-6-2-4
Euro5: Variabilní geometrie Cummins
HE400WG
Euro6: Variabilní geometrie
Borgwarner BV70

Tlak oleje
Motorová brzda
Moment na jednotku
PS na jednotku

DIN 0,7-2 bar
DIN 2,1-3 bar
Max. rychlost: 6 bar
27 kW/l (2400 ot./m)
144 Nm
37PS

12,7 LT 420 PS
Počet válců
Zdvihový objem
Vrtání
Kompresní poměr
Minimální otáčky nezatíženého motoru
Maximální otáčky zatíženého motoru:

Sekvence zapalování

6
12700 cm3
130 mm
17 ± 0,5:1
550 ± 10
1800 ± 20
Sání : 0,4mm
Výfuk: 2,4mm.
1-5-3-6-2-4

Turbo

Variabilní geometrie Borgwarner BV70

Vůle ventilů

Tlak oleje (100 °C)
Motorová brzda
Moment na jednotku
PS na jednotku
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600 ot./min: 0,7 - 2 bar
1100 ot./min: 2,1 - 3 bar
Max. rychlost: 6 bar
30 kW/l (2400 ot./m)
169 Nm
33 PS

TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické parametry motoru
12,7 LT 480 PS
Počet válců
Zdvihový objem
Vrtání

6
12700 cm3
130 mm

Kompresní poměr

17 ± 0,5:1

Minimální otáčky nezatíženého motoru

550 ± 10

Maximální otáčky zatíženého motoru:

1800±20

Vůle ventilů
Sekvence zapalování
Turbo

Sání : 0,4mm
Výfuk: 2,4mm
1-5-3-6-2-4
Variabilní geometrie
Borgwarner BV70
600 ot./m: 0,7 - 2 bar

Tlak oleje (100 °C)

1100 ot./m: 2,1 - 3 bar
Max. rychlost: 6 bar

Motorová brzda
Moment na jednotku
PS na jednotku

30 kW/l (2400 ot./m)
181 Nm
36 PS
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické parametry převodovky
ZF 12 TX 2210 TD AMT
LOW
HIGH
(TERÉN) (SILNICE)

ZF 16S 2230
LOW
HIGH
(TERÉN) (SILNICE)

LOW
HIGH
(TERÉN) (SILNICE)

LOW
HIGH
(TERÉN) (SILNICE)

1. RYCHL. ST.

16,69

12,92

5. RYCHL. ST.

2,174

1,684

1. RYCHL. ST.

13,8

11,54

6. RYCHL. ST.

2,08

1,74

2. RYCHL. ST.

9,926

7,688

6. RYCHL. ST.

1,291

1

2. RYCHL. ST.

9,49

7,93

7. RYCHL. ST.

1,43

1,2

3. RYCHL. ST.

5,895

4,565

ZPĚTNÝ CHOD

15,54

12,03

3. RYCHL. ST.

6,53

5,46

8. RYCHL. ST.

1

0,84

4. RYCHL. ST.

3,655

2,831

4. RYCHL. ST.

4,57

3,82

ZPĚTNÝ CHOD

12,92

10,8

5. RYCHL. ST.

3,02

2,53

ZF 12 TX 2620 AMT
LOW
HIGH
(TERÉN) (SILNICE)

LOW
HIGH
(TERÉN) (SILNICE)

1. RYCHL. ST.

16,688

12,924

5. RYCHL. ST.

2,174

1,684

2. RYCHL. ST.

9,926

7,688

6. RYCHL. ST.

1,291

1

3. RYCHL. ST.

5,895

4,565

ZPĚTNÝ CHOD

15,537

12,033

4. RYCHL. ST.

3,655

2,831
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické parametry převodovky
ZF 16S 1630

ZF 16S 2530
LOW
HIGH
(TERÉN) (SILNICE)

LOW
HIGH
(TERÉN) (SILNICE)

LOW
HIGH
(TERÉN) (SILNICE)

LOW
HIGH
(TERÉN) (SILNICE)

1. RYCHL. ST.

13,8

11,54

6. RYCHL. ST.

2,08

1,74

1. RYCHL. ST.

16,41

13,8

6. RYCHL. ST.

2,47

2,08

2. RYCHL. ST.

9,49

7,93

7. RYCHL. ST.

1,43

1,2

2. RYCHL. ST.

11,28

9,49

7. RYCHL. ST.

1,7

1,43

3. RYCHL. ST.

6,53

5,46

8. RYCHL. ST.

1

0,84

3. RYCHL. ST.

7,76

6,53

8. RYCHL. ST.

1,19

1

4. RYCHL. ST.

4,57

3,82

ZPĚTNÝ CHOD

12,92

10,8

4. RYCHL. ST.

5,43

4,57

ZPĚTNÝ CHOD

5. RYCHL. ST.

3,02

2,53

5. RYCHL. ST.

3,59

3,02

ZF 9S 1310
1. RYCHL. ST.

6,58

6. RYCHL. ST.

1,35

2. RYCHL. ST.

4,68

7. RYCHL. ST.

1

3. RYCHL. ST.

3,48

8. RYCHL. ST.

0,75

4. RYCHL. ST.

2,62

ZPĚTNÝ CHOD

8,95

5. RYCHL. ST.

1,89

PŘEVOD C

9,48
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Produktová řada
ŘADA TAHAČŮ FORD CARGO
1833

2533

2542

2633

2642

2642T

3233S

3242

1842T

3542

4142

1848T
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Produktová řada
STAVEBNÍ ŘADA FORD CARGO
1833D

2533D

2542D

3233SD

3233CD

3242CD

3542D

3542M

3542P

3242M

3233M

4142M

4142P

4142D
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Montáž nástavby
K dispozici je přístup na webový portál pro výrobce
nástaveb Ford Cargo na následující adrese:
https://www.fordtrucksbb.com.tr.

-

Seznam výrobců nástaveb uvedených jako
doporučená firma na základě inspekcí Ford Otosan.

Navštivte
Portál vyžaduje registraci členství a poskytuje
následující informace:
-

Informační bulletiny

-

Formuláře k nástavbám

-

Technické bulletiny

-

Homologace - schválení typu

-

2D a 3D technické výkresy a modely

-

Katalogové listy vozidel

-

Schémata elektrických a vzduchových obvodů

-

Poradenské, monitorovací dokumenty

https://www.fordtrucksbb.com.tr
Chcete-li se obrátit na příslušné osoby se svými dotazy,
využijte záložku „Ford Otosan contact information“
(Kontaktní informace Ford Otosan).
K otázkám na portálu můžete zasílat e-maily na adresu
info@hakbim.com.tr.
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