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Predgovor 

Zahvaljujemo se vam za nakup vozila Mitsubishi Fuso CANTER. 

Ta navodila opisujejo pravilno uporabo in enostavno vzdrževanje vozila za zagotavljanje varne in 

prijetne vožnje. 

Nepravilna uporaba vozila lahko privede do okvare ali nezgode, zato priporočamo, da pred začetkom 

uporabe vozila natančno preberete ta navodila.  

Za optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo vozila sta zelo pomembna redno mazanje in 

vzdrževanje. Ločena »Servisna brošura« vsebuje servisni načrt. Priporočamo, da mazanje in 

vzdrževanje opravljate v skladu z navedbami v servisnem načrtu. 

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION 
2 01 1  M i t s ub i s h i  F us o  T r uck  &  B us  C o rp o r a t i o n
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Branje navodil za uporabo 
 

• Za lažje branje navodil, ki se razlikujejo glede na vrsto vozila, model oz. tip motorja, se seznanite z imenom modela in 

drugimi specifikacijami vozila. 

• Slike in navodila v tem priročniku se nanašajo na vozila z volanom na levi strani. Pri vozilih z volanom na desni strani so 

določene komponente v primerjavi z vozili z volanom na levi strani razporejene simetrično nasprotno, vendar so načini 

upravljanja pri obeh izvedbah vozila načeloma identični. Če se upravljanje obeh izvedb vozil razlikuje, so navedene tudi 

potrebne informacije za vozila z volanom na desni strani. 

• Slike in navodila v tem priročniku se nanašajo na vozila z volanom na levi strani. Položaji določenih komponent v vozilih z 

volanom na desni strani so simetrično nasprotni položajem komponent v vozilih z volanom na levi strani, načini upravljanja 

pa so za obe izvedbi vozila praktično enaki. 

• Zaradi razlik v specifikacijah in izboljšav, do katerih je morebiti prišlo po pripravi tega priročnika, nekateri opisi in slike za 

vaše vozilo ne veljajo. 

•  V tem priročniku so uporabljeni naslednji simboli: 

 :  Dodatna oprema LHD 

  LHD:   Vozila z volanom na levi strani RHD 

  RHD:  Vozila z volanom na desni strani 

     Gl.:  Napotilo za ogled prikazanega poglavja 

• Ta priročnik vsebuje pomembne varnostne napotke in dodatne informacije, razvrščene pod naslednje štiri naslove, ki se 

razlikujejo glede na vrsto napotkov in informacij: 

          NEVARNOST Previdnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri ravnanju z nevarnimi snovmi, 
 kot sta akumulatorska kislina ali dodatki hladilnega sredstva. 

           OPOZORILO Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko povzroči hude poškodbe ali 

 smrt. 

           POZOR Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko povzroči poškodovanje ali 

 uničenje naprav ali opreme. 

NAPOTEK:  Predlogi ali dodatne informacije za učinkovitejšo uporabo ali boljše   

razumevanje delovanja naprav.
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Številka šasije in številka motorja  

Predložitev številke šasije (1) in številke motorja (2) v 

primeru popravila ali naročanja nadomestnih delov olajša 

obdelavo naročila. 

1 Števi lka šas i je  (VIN)  

Številka šasije je na desnem okvirju, v bližini sprednjega 

kolesa. 

Primer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

*1: Ta koda se spreminja glede na spremembo modela. 

2 Števi lka motor ja  

Številka motorja je na sprednji strani glave motorja. 

Primer:  
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Tipska tablica 

Tipska tablica (1) je v voznikovi kabini.  

Na tipski tablici je navedeno naslednje: 

(2)  Številka šasije 

(3)  Dovoljena nosilnost šasije 

(4)  Kombinirana nosilnost 

(5)  Dovoljena obremenitev 1. preme 

(6) Dovoljena obremenitev 2. Preme 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdrževanje 

Za optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo vozila je 

zelo pomembno preverjanje v rednih intervalih. Priporočamo, 

da vam izvedba naslednjih pregledov pride v navado. 

1  Preverjanje pred začetkom uporabe  

Navadite se na preverjanje vozila pred vsako uporabo. To 

zagotavlja varno in udobno delovanje.   Gl. 12-22
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2  Periodični pregledi 

• Periodični pregledi temeljijo na številu prevoženih 
kilometrov (stanje kilometrov) ali dobi uporabe 
(meseci/leta). 
Priporočena preverjanja in servisne storitve opravite 
vedno v skladu z ločeno »Servisno brošuro«. 

• Mitsubishi je sestavil seznam delov (zavorne cevi, cevi 
za gorivo, tesnila za olje v komponentah, povezanih z 
zavorami, itd.), ki jih je treba za varno uporabo vozila 
redno menjavati. 
Čeprav imajo neposreden vpliv na varno delovanje 
vozila, je določanje obrabe teh delov z običajnim 
pregledom težko. 
Še posebej gumijaste gibke cevi za zavorni sistem in 
sistem dovajanja goriva je treba redno pregledovati in 
vzdrževati. Ker lahko hitro nabreknejo, se drgnejo in čez 
čas postanejo krhke, jih morajo mehaniki obvezno redno 
pregledovati v skladu s poglavjem »Periodičen načrt 
pregledov« ter jih zaradi varnosti v rednih intervalih 
menjavati. Ko se cevi obrabijo in postanejo krhke, jih je 
treba takoj zamenjati. 
Za več podrobnosti glejte »Servisno brošuro«. 
Če vozilo pogosto uporabljate v težkih pogojih 
(neasfaltirane ceste, obalna območja, puščave, hribovite 
ali gorske regije, hladne regije itd.), je treba intervale 
pregledovanja ustrezno skrajšati. 

Goriva  

1 Goriva 

• Prepričajte se, da uporabljate dizelsko gorivo, ki ustreza 
standardu za dizelsko gorivo »EN590« v skladu z določili 
Evropskega odbora za standardizacijo (CEN). 

• V hladnih regijah uporabljajte dizelsko gorivo s 
lastnostmi, ki ustrezajo prevladujočim temperaturam v 
teh regijah. 

• Če je v rezervoarju za gorivo biodizel, se izogibajte 

daljšemu mirovanju vozila. Obrnite se na pooblaščenega 

prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSOI. 

   OPOZORILO  

• Nikoli ne uporabljajte mešanice dizelskega goriva z 
bencinom ali alkoholom ali katerim koli drugim 
gorivom, ki ni ustrezno dizelsko gorivo. Uporaba 
drugega goriva lahko povzroči požar ali eksplozijo. Če 
ste pomotoma dolili bencin ali alkohol, morate sistem 
dovajanja goriva v celoti izprazniti. 

• Motor mora biti pri dolivanju goriva izklopljen. Če 
kadite, cigareto pred dolivanjem goriva ugasnite.
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 POZOR 

• Nikoli ne uporabljajte alternativnih goriv ali mešanice 

dizelskega goriva in kerozina. Lastnosti mazanja 

takšnega goriva so manjše. Uporaba bi povzročila 

motnje. 

• Gorivu nikoli ne dodajajte sredstva proti zamrzovanju ali 

drugih dodatkov, saj lahko to poškoduje vbrizgalno 

napravo. 

• Če je odzračevalnik rezervoarja za gorivo (luknjica za 

zrak) tako umazan, da je zamašen, se lahko rezervoar 

za gorivo deformira in pride lahko do izpada sistema 

vbrizgavanja goriva. Obvezno ga redno čistite. 

NAPOTEK: 

Ko v vozilu zmanjka goriva, v sistemu dovajanja goriva 

prodre zrak. Če samo dolijete gorivo, motorja ne morete 

zagnati. Sistem dovajanja goriva je treba odzračiti. 

Gl. 13-37 

2 Dolivanje goriva  

 POZOR 

• Pazite, da pri dolivanju goriva v rezervoar za gorivo ne 

 pride umazanija. 

• Po dolivanju goriva pokrovček dobro zaprite. 

 

Prostornina rezervoarja za gorivo 

FEA, FEBO 
70 litrov 

100 litrov <Dodatna oprema> 

FEB7, FEG, 

FG 

100 litrov 
70 litrov, rezervni rezervoar <Dodatna 

oprema> 
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1. Odprite zaklopec (1).  

2. Zagonski ključ vtaknite v ključavnico in ga obrnite v 

 nasprotno smer urnega kazalca. 

3. Pokrovček (2) obrnite v smeri puščice (v nasprotni 

 smeri urnega kazalca) in ga snemite. Za ponovno 

 namestitev pokrovčka ponovite te korake v obratnem 

 vrstnem redu. Pokrovček dobro pritrdite. 

Uporaba vozil s sistemom BlueTec®  

Pri <vozilih s sistemom BlueTec®-> uporabljajte kot 

reagent izključno raztopino AdBlue®. AdBlue® deluje v 

sistemu selektivne katalitične redukcije (SCR) za 

zmanjšanje emisij dušikovih oksidov (NOx). 

V nekaterih država ali regijah je uporaba vozil s sistemom 

SCR brez uporabe reagentov (AdBlue®) zakonsko 

prepovedana. Delovanje takšnega vozila brez uporabe 

reagenta (AdBlue®) lahko izniči vse ugodne pogoje za 

nakup ali delovanje vozila v državi/regiji, kjer je bilo 

prijavljeno, ali v drugi državi/regiji. 

AdBlue® 

<Vozila s sistemom BlueTec®>  

Raztopina AdBlue se v glušniku vbrizgava v izpušne pline, 

da NOx (dušikovi oksidi) v izpušnih plinih spremeni v vodo 

in dušik ter tako zmanjša količino NOx. 

 Gl. 5-55 
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    OPOZORILO 

Raztopina AdBlue® je brezbarvna, prozorna, 

neškodljiva tekočina brez vonja (32,5 % sečnine, 

67,5 % vode; ledišče –11 °C), tako da v primeru 

stika s kožo ne boste imeli težav. Ker pa se pri 

ljudeh z občutljivo kožo v redkih primerih še vedno 

lahko pojavijo izpuščaji, izvedite naslednji 

postopek. 

• Če pride raztopina AdBlue® v stik s kožo, jo 

sperite z vodo. Če opazite kakršnekoli 

spremembe ali občutite bolečino, takoj poiščite 

zdravniško pomoč. 

• Če raztopino AdBlue® pomotoma zaužijete, 

popijte kozarec ali dva vode ali mleka in takoj 

poiščite zdravniško pomoč. 

• Če raztopina AdBlue® pride v stik z očmi, te 

takoj sperite z veliko vode in poiščite zdravniško 

pomoč. 

AdBlue®: registrirana blagovna znamka Združenja 

avtomobilske industrije (VDA). 

1 Uporabljena raztopina AdBlue 

Obvezno uporabljajte raztopino AdBlue®, ki ustreza 

standardu ISO 22241. 

ISO: mednarodna organizacija za standardizacijo 

(International Organization for Standardization).  

 POZOR 

Če uporabljate raztopino AdBlue, naslednjega postopka 
ne izvajajte, ker lahko s tem poškodujete sistem za 
čiščenje izpušnih plinov BlueTec®. Opozorilna lučka 

 (oranžna) zasveti kot opozorilo, če teh varnostnih 
ukrepov ne upoštevate. 

•  Raztopine AdBlue ne redčite. 

•  Raztopine AdBlue ne mešajte z drugimi reagenti.  

•  Ne uporabljajte raztopine AdBlue®, ki ne ustreza 

 standardu ISO 22241. 

•   Uporaba druge tekočine (ne predpisane raztopine 

AdBlue®) ali vožnja vozila v stanju, ko se raztopina 

AdBlue® namenoma ne porablja, je resen prekršek. 



 

8 

 
2. Dolivanje raztopine AdBlue® 

 OPOZORILO 
V rezervoar za sečnino polnite samo raztopino 

AdBlue. V rezervoar za sečnino nikoli ne dolivajte 

dizelskega goriva ali bencina, ker lahko to 

povzroči požar ali poškodbe sistema za  čiščenje 

izpušnih plinov BlueTec®. Če v rezervoar za 

sečnino pomotoma dolijete drugo tekočino, ki ni 

raztopina AdBlue®, zasukajte stikalo zaganjalnika 

takoj v položaj »LOCK« in se za izpust napačno 

dolite tekočine in pregled vozila obrnite na 

pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI 

FUSO. 

 POZOR 

Ne naslanjajte nog na rezervoar za sečnino oz. ne 

stopajte nanj, saj lahko s tem poškodujete rezervoar 

in/ali senzorje (1) na rezervoarju.   

NAPOTEK: 

•  Dolijte raztopino AdBlue®, še preden je porabljena. 

•  Priporočena je prenosna posoda z raztopino 

 AdBlue®, ki jo lahko uporabite, ko se rezervoar za 

 sečnino izprazni.  

•  Raztopino AdBlue® dobite pri pooblaščeni prodajni 

 organizaciji oz. pooblaščenem prodajalcu za vozila 

 MITSUBISHI FUSO. 

 

1. Stikalo zaganjalnika za izklop motorja zasukajte v 

položaj »LOCK«.  

2. V bližini polnilnega nastavka pobrišite vso 

umazanijo, blato in drugo nečistočo.  

3. Pokrovček (2) zasukajte v nasprotni smeri urnega 

kazalca in ga odstranite.  

4. Ob opazovanju prikaza nivoja (3) napolnite raztopino 

AdBlue® do oznake »FULL« (4) na rezervoarju.  

 

      POZOR 

•  Raztopine AdBlue® nikoli ne hranite v jekleni posodi.  

Raztopina AdBlue reagira z jeklom in tvori korozivno 

snov. Če v rezervoar napolnite raztopino AdBlue® s 

to korozivno snovjo, pride do poškodb sistema za 

čiščenje izpušnih plinov BlueTec®.  

•  Posod in pripomočkov, ki jih uporabljate pri ravnanju 

z raztopino AdBlue®, v nobenem primeru ne smete 

uporabljati v druge namene. Nečistoče, ki ostanejo v 

posodah in na pripomočkih, lahko zmanjšajo 

kakovost raztopine AdBlue® in ovirajo zagon 

motorja. 

5. Dobro pritrdite pokrovček, za to ga zasukajte v smeri 

urnega kazalca.

Prostornina rezervoarja za sečnino 12 litrov 
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NAPOTEK: 

Če med dolivanjem raztopino AdBlue polijete, jo pobrišite s 

krpo ali s čim podobnim in nato to območje sperite z vodo. 

 

6.  Če vozilo v hladnem vremenu takoj po polnjenju praznega 

rezervoarja za sečnino parkirate, morate izvesti poseben 

postopek. Opis tega postopka najdete v poglavju 3 

»Parkiranje vozila po dolivanju raztopine AdBlue«. 

NAPOTEK: 

•  Če je rezervoar za sečnino prazen, utripa opozorilna lučka 

, na večinformacijskem prikazu se prikaže prikaz 

 (rdeč) in moč motorja se omeji. 
Če po napolnitvi praznega rezervoarja za sečnino z 
raztopino AdBlue® stikalo zaganjalnika zasukate v položaj 

»ON«, lahko opozorilna lučka  še nekaj časa utripa 
in na večinformacijskem prikazu je lahko še nekaj časa 

prikazan prikaz  (rdeč). Lučka in prikaz se nato 
izklopita. 

•  Če se rezervoar za sečnino v hladnem vremenu izprazni, 

se pred daljšim izklopom vozila obvezno prepričajte, da je 

zgornji prikaz izginil. 

3.  Shranjevanje raztopine AdBlue® 

• Hermetično zatesnite posodo za redukcijsko sredstvo DEF 

in jo shranite v hiši na dobro prezračenem mestu, kjer ni 

neposredno izpostavljena sončnim žarkom. 

Temperatura mesta shranjevanja naj bo med –5 in 25 °C. 

   OPOZORILO 
Raztopine AdBlue® ne shranjujte na mestu z visoko 

temperaturo. 

Pri visokih temperaturah se iz raztopine AdBlue lahko 

izloči amoniak, ki je strupen. Za shranjevanje posodo 

hermetično zatesnite. Odpirajte jo samo na odprtem, 

dobro prezračenem mestu. Če posoda oddaja oster 

vonj, bodite v njeni bližini previdni. 

NAPOTEK: 

•  Zamrznjeno raztopino AdBlue® lahko odtalite in uporabite, 

 ker se s tem njena kakovost ne poslabša. 

•  Če posodo hermetično zatesnite, tako da voda ne more 

 izhlapevati, se kakovost raztopine AdBlue® ne spremeni. 

•  Čeprav raztopina AdBlue® ni vnetljiva, lahko npr. v primeru 

 segrevanja z ognjem oddaja oster vonj. Če pride do 

 požara, posodo takoj prestavite na varno mesto.
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• Priporočamo, da raztopino AdBlue® shranjujete oz. 

prenašate v originalni posodi, v kateri je bila kupljena. Če 

ne gre drugače, lahko uporabite tudi posodo iz 

polipropilena, ki se običajno uporablja za pitno vodo in 

podobno. Pred uporabo takšne posode se morate 

prepričati, da v njej ni vode ali druge nečistoče. 

 POZOR 

Raztopine AdBlue ne shranjujte v neprimernih posodah. 

Če raztopino AdBlue® hranite v jekleni posodi in jo nato 

uporabite za dolivanje, lahko korozivne snovi, ki nastanejo 

zaradi kemijskih reakcij, poškodujejo sistem za čiščenje 

izpušnih plinov s tehnologijo BlueTec®. 

•  Raztopina AdBlue® se mora obravnavati kot industrijski 

odpadek. 

 POZOR 

Raztopine AdBlue® ne odstranjujte v jezero ali močvirje, morje 

ali reko, saj s tem lahko onesnažite okolje. 
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Uporaba novega vozila 

Način uporabe vozila, ko je to novo, ima velik vpliv na 

njegovo zmogljivost in življenjsko dobo. 

Upoštevajte naslednje ukrepe, ko uporabljate novo vozilo. 

1 Maksimalna vrtilna frekvenca med 

časom utekanja 

Da bi preprečili preobremenjenost novega motorja, prvih 

1000 km ne prekoračite spodaj navedene vrtilne 

frekvence motorja. Nato vozilo postopoma uvozite pri 

različnih hitrostih, začnite z nižjimi prestavami. 

 

Preprečevanje težav in nezgod  

• Olja menjujte v rednih intervalih. Daljša uporaba 

umazanih olj lahko povzroči zaribanje ležajev in druge 

večje težave. Uporabljajte samo olje in mazalno mast, 

ki sta priporočena v tem priročniku. Uporaba drugih olj 

in mazalnih masti lahko povzroči motnje v delovanju in 

druge težave. 

V rednih intervalih čistite filtre oz. menjujte vložke 

filtrov. Zamašeni ali poškodovani filtri oz. vložki filtrov 

lahko zmanjšajo zmogljivost ali povzročijo motnjo 

motorja. 

• Pri zamenjavi uporabljajte vedno samo originalne dele 

MITSUBISHI FUSO. Tem lahko zaupate, saj njihovo 

kakovost potrjuje družba Mitsubishi Fuso Truck & Bus 

Corporation. 

• Vsi originalni deli MITSUBISHI FUSO so označeni s 

posebno oznako oz. so zapakirani v embalažo z enako 

oznako.  

 POZOR 

Zaradi velike količine dodatne opreme in tudi 

nadomestnih delov različnih proizvajalcev, ki so prisotni 

na tržišču, niti družba MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS 

CORPORATION (v nadaljevanju MFTBC) niti uvoznik ne 

more preveriti, ali vgradnja teh delov vpliva na varnost 

vožnje z vozilom MITSUBISHI FUSO. 

Tudi če je kakovost teh delov uradno odobrena ali če je 

njihovo vgradnjo potrdila uradna avtomobilska 

organizacija za preizkušanje, ne gre sklepati, da se 

varnost vožnje ne zmanjša. Upoštevajte, 

Maksimalna vrtilna frekvenca med 

časom utekanja 
2800 vrt./min 



 

12 

 

da se niti revizor niti zadevni upravni organ ne zavezujeta h 

garanciji. Optimalno varnost zagotavljajo samo originalni deli 

MITSUBUSHI FUSO ali dodatna oprema MITSUBISHI, ki jo 

vgradi pooblaščeni generalni zastopnik ali prodajalec za 

vozila MITSUBISHI FUSO. Enako velja tudi pri spremembah 

standardnih vozil. Zaradi vaše varnosti naj spremembo v 

skladu s priporočili MFTBC izvede pooblaščeni generalni 

zastopnik ali prodajalec za vozila MITSUBISHI FUSO 

• Pri vstopanju ali izstopanju iz vozila ne stopajte na kolesni 

pokrov. 

• Zaganjalnika nikoli ne pritiskajte neprekinjeno več kot 15 

sekund. Pri tem se lahko izprazni akumulator ali pregori 

zaganjalnik. 

• Vozilo z ročnim menjalnikom po zagonu pretikajte počasi. 

Prehitro pretikanje lahko skrajša življenjsko dobo 

pogonskega sklopa.  

• Pri vožnji vozila z ročnim menjalnikom naj ne bo noga 

nikoli na pedalu sklopke. Takšno ravnanje zmanjša moč 

motorja in skrajša življenjsko dobo lamele sklopke zaradi 

predčasne obrabe. 

• Pri vožnjah po slabih cestah, ustrezno zmanjšajte hitrost 

in se po možnosti izognite udarnim jamam in luknjam na 

cesti. 

• Po izgubi vlečne sile se kolesa ne smejo vrteti na mestu. 

Za premik naprej pod kolesa podložite krpo ali drug 

predmet in tako povečajte oprijem s cestiščem. 

• Med premikanjem vozila, v nobenem primeru ne 

pretikajte iz prestave ali v nevtralni položaj (vozila z 

ročnim menjalnikom) oz. ne pretikajte prestavne ročice v 

položaj »N« (vozila s sistemom DUONIC®). Prav tako 

vozila nikoli ne upravljajte z izklopljenim motorjem. 

  OPOZORILO 
Če je motor med premikanjem vozila izklopljen, zavore ne 

delujejo. Tudi krmiljenje je nevarno oteženo. 

• Če ste zaznali nenavadne zvoke, vonje ali vibracije, takoj 

ustavite, ko je to varno, in preverite vozilo glede možnih 

vzrokov. 

• Med vožnjo na klancih in spustih bodite previdni, da s 

pretikanjem v nižje prestave ali preveliki hitrost, ne 

poškodujete motorja. 

• Pri vožnji navzdol poskušajte maksimalno izkoristiti 

prednosti motorne zavore in zavore izpušne lopute.
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•  Če se prikaže opozorilni prikaz ali zasveti rdeča 

opozorilna lučka, se zasliši brenčač ali se vozilo obnaša 

nenavadno, vozilo čim prej varno ustavite in poiščite 

vzrok. 

Gl. 6-18, gl. 6-26 

• V mrzlem vremenu se prepričajte, da uporabljate olje z 

ustrezno viskoznostjo glede na zunanjo temperaturo. 

Preverite tudi koncentracijo aditivov za hladilno sredstvo 

in tekočino za brisalnike, specifično gostoto elektrolitov v 

akumulatorju ipd. 

• V kabini ne prevažajte posod z gorivom ali sprejev. 

   OPOZORILO 

Prevažanje goriva v kabini je zelo nevarno, ker se zaradi 

zvišanja temperature v kabini sproščajo hlapi, ki se lahko 

vnamejo, posoda lahko tudi poči. 

•  Na vetrobransko steklo ne nameščajte dekorativnih 

prevlek ali podobnih predmetov. 

   OPOZORILO 
Nameščene dekorativne prevleke ali podobni predmeti na 

vetrobranskem steklu lahko ovirajo vožnjo in vidljivost. 

Poleg tega lahko prisesek na takem predmetu povzroči 

požar, če se uporabi kot objektiv. 

•  Maksimalne tovorne zmogljivosti ne smete prekoračiti. 

Preobremenitev škoduje delom vozila in skrajša njihovo 

življenjsko dobo. Pazite, da vozilo natovorite pravilno. 

Nepravilno natovorjen tovor ni stabilen, povzroči lahko 

tudi neenakomerno razporeditev teže in tako poškoduje 

nakladalno površino in okvir. 

     OPOZORILO 

 •  Pri pritrjevanju ali pokrivanju tovora se prepričajte, 

 da med voznikovo kabino in nakladalno površino 

 ne visi pritrdilna vrv ali konec ponjave, saj se lahko 

 viseča vrv ali ponjava zaradi vročine motorja 

 vname. 

 •  V režo med nakladalno površino in okvirjem ne 

 vstavljajte lesenih desk ali podobnega, ker zaradi 

 vročine napeljave za izpušne pline lahko pride do 

 požara. 

 •  Pri razprostiranju ponjave pazite, da ne pokrijete 

 sesalnega kanala motorja oz. onemogočite 

 vsesavanje. 

 •  Pri natovarjanju težkega tovora upoštevajte 

 ustrezne ukrepe, da preprečite zdrs. Za pritrditev 

 tovora uporabljajte tudi jekleno vrv.
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  POZOR 

Če zaradi natovarjanja/raztovarjanja vozilo parkirate na ulici 

in je več kot polovica zadnjih luči, smernikov ter zadnjih 

odsevnikov prekritih zaradi premikajočih se delov zadnje 

karoserije (zadnje stranice ali podobnega), uporabite 

varnostni trikotnik ali drug pripomoček, ki ga priporoča 

lokalna zakonodaja, da druge udeležence v prometu 

opozorite na parkirano vozilo. 

• Če sprednja kolesa pritiskajo ob robnik ali drug predmet 

in zaradi tega niso premična, volana ne poskušajte 

zasukati na silo. Posledično lahko pride do okvar na 

volanu. 

• Volana ne zadržujte do konca zasukanega v eno smer 

več kot 10 sekund. Zaradi tega se lahko servovolan 

poškoduje. 

• Motorja nikoli ne nastavljajte sami. Motor je bil optimalno 

nastavljen pred odpremo iz tovarne. Nepravilne nastavitve 

poleg moči motorja poslabšajo tudi vrednosti emisij 

izpušnih plinov in povečajo hrup izpuha. 

• Vozilo uporablja elektronske naprave, ki so ustrezno 

zaščitene pred motnjami radijskih valov. Kljub temu se 

posvetujte z najbližjim pooblaščenim generalnim 

zastopnikom ali prodajalcem za vozila MITSUBISHI 

FUSO, če želite vgraditi radijsko napravo ali močnejši 

oddajnik radijskih valov, ker lahko ti negativno vplivajo na 

že vgrajene elektronske naprave. 

NAPOTEK: 

Napajanje vozila z napetostjo deluje z električno napetostjo 

12 V. 

Uporabite 12-voltno radijsko napravo. 

• Električnih kablov ne montirajte sami. Zamenjati jih mora 

pooblaščeni generalni zastopnik ali prodajalec za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

   OPOZORILO 

Nestrokovna montaža kablov po vgradnji ločeno kupljene 

električne naprave lahko zaradi pregretja električnega 

tokokroga povzroči motnje na že vgrajeni opremi in celo 

požar. 

•  Če pri raztovarjanju uporabljate magnet za dvigovanje 

bremen, lahko magnetizem povzroči motnje senzorjev. Če 

želite vozilo uporabljati v posebnem okolju, se o tem 

posvetujte z najbližjim pooblaščenim generalnim 

zastopnikom ali prodajalcem za vozila MITSUBISHI 

FUSO.
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• Pri nameščanju strešnih prtljažnikov, dvižnih streh ali 

druge opreme na strehi kabine, uporabljajte za ta namen 

predvidene luknje v strehi. Nameščena oprema, vključno 

s prtljago, mora tehtati manj kot 50 kg.  

Sorniki (M8x1,25), podložke, gumijasti in drugi deli, ki se 

uporabljajo pri nameščanju opreme, morajo biti iz 

določenega materiala. 

Po vgradnji mora biti območje okoli sornikov popolnoma 

zaščitena s tesnilnim sredstvom. 

Za nadaljnje informacije se obrnite na najbližjega 

pooblaščenega generalnega zastopnika ali prodajale za 

vozila MITSUBISHI FUSO. 

• Vozila ne poskušajte spreminjati. Poslabšata se lahko 

zmogljivost in funkcionalnost vozila, novo vgrajeni deli pa 

morda ne bodo ustrezali pravnim predpisom. Za 

prilagoditev dodatne opreme se obrnite na najbližjega 

pooblaščenega generalnega zastopnika ali prodajalca za 

vozila MITSUBISHI FUSO. 

Uporaba vozil z 12- in 24-voltnim glavnim 

tokokrogom 

<Vozila z izenačevalnikom akumulatorjev> 

Če obstaja izenačevalnik akumulatorjev [ ], je vozilo 

opremljeno z 12- in 24-voltnima tokokrogoma. 12-voltno 

napajanje z napetostjo se uporablja za opremo v kabini, 24-

voltno napajanje z napetostjo pa je namenjeno opremi, ki se 

vgradi na nadgradnjo vozila. Glejte poglavje »Če pregori 

varovalka«; poglavje 13, stran 9. 

  POZOR 

Pred vgradnjo električne opreme se obrnite na pooblaščeno 

prodajno organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za 

vozila MITSUBISHI FUSO. Če boste kable za opremo, ki jo 

lahko kupite na tržišču, montirali sami, lahko povzročite izpad 

opreme ali pregretje k a b l o v , k a r  lahko v najslabšem 

primeru privede do požara. 

NAPOTEK: 

• Če se akumulator izprazni, motorju pomagajte pri zagonu 

z vozilom z 12-voltnim virom električnega toka. 

V nobenem primeru ne uporabljajte vozila s 24-voltnim 

virom električnega toka. Glejte poglavje »Če se 

akumulator izprazni«; poglavje 13, stran 34. 

• Pri menjavi akumulatorja sledite postopku, ki je opisan v 

tem priročniku. Glejte poglavje »Akumulator –

 preverjanje«; poglavje 12, stran 84.



 

 

16 

Vožnja v tuj ini  

Pomembno je, da stranke opozorimo, da so različne države 
vozila zasnovale v skladu s pogoji posamezne države. 
Če ste negotovi, se pred odhodom obrnite na najbližjega 
pooblaščenega generalnega zastopnika ali prodajalca za 
vozila MUTSUBISHI FUSO in ga povprašajte o državi, v 
katero se odpravljate. 
Posamezni pogoji ali predpisi se lahko za določeno državo 
razlikujejo v naslednjem: 
•  Lokalni pogoji ali predpisi, ki zadevajo goriva in maziva, 
 morda niso primerni za vaše vozila. Če uporabite 
 napačno gorivo ali mazivo, lahko pride do poškodb vozila. 
•  Zaradi lokalnih predpisov ali različnih pogojev vožnje, so 
 lahko na vozilu v nekaterih primerih potrebne spremembe. 
•  Ustrezne servisne storitve za vaše posebno vozilo morda 
 niso na voljo, ker uvoznik ne ponuja celotne linije naših 
 vozil. Zato nekateri nadomestni deli za vaše vozilo morda 
 niso na voljo. 
Ker so takšne situacije lahko nadležne, se pred odhodom v 
tujino o njih pogovorite z najbližjim pooblaščenim generalnim 
zastopnikom ali prodajalcem za vozila MITSUBISHI FUSO. 

Varovanje okolja  

Vračanje odsluženih vozil 
Na koncu življenjske dobe vašega vozila bomo zaradi okolju 
prijaznega odstranjevanja odsluženih vozil, v skladu s 
predpisi Evropske unije in drugimi nacionalnimi pravnimi 
predpisi, prevzeli vaše vozilo Canter. 
Seveda je do takrat pred vami še dolga pot. 
V skladu z nacionalno zakonodajo smo zavezani k prevzemu 
odsluženih vozil z največjo dovoljeno maso do 3,5 t. Canter 
je izdelan v skladu z zakonodajnimi zahtevami o recikliranju 
in ponovni uporabi komponent za določeno število let. Mreža 
zbirališč in delavnic za razgradnjo zagotavlja, da bo vozilo 
reciklirano na okolju prijazen način. Načini recikliranja vozil in 
komponent vozil se stalno in v tolikšni meri razvijajo ter 
izboljšujejo, da Canter sledi časovnemu načrtu za 
izpolnjevanje zvišanih kvot za recikliranje, ki jih zakonodaja 
predvideva v prihodnosti. 
Nadaljnje informacije najdete na www.mitsubishifuso.com ali 
pri prodajalcu za vozila Mitsubishi Fuso. 
 

 

http://www.mitsubishifuso.com/
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•  Nalepke za previdnost in opozorilne nalepke 

prikazujejo pomembne informacije. Pred uporabo 
vozila jih morate prebrati. 

•  Če je katera koli nalepka zdrgnjena ali težje čitljiva, 
spraskana ali kako drugače poškodovana oz. 
popolnoma nečitljiva, o tem obvestite pooblaščenega 
generalnega zastopnika ali prodajalca za vozila 
MITSUBlSHI FUSO. Opozorilne nalepke in nalepke za 
previdnost se nanašajo samo na vozilo in ne na katero 
koli drugo opremo, ki je bila vgrajena v vozilo. Za več 
informacij o nalepkah za previdnost in opozorilnih 
nalepkah, ki se nanašajo na vgrajeno opremo, 
preberite priložena navodila za uporabo proizvajalca 
opreme. 

• Položaji teh nalepk in informacije na njih se glede na 
model vozila lahko razlikujejo. 
Preverite informacije na vseh nalepkah na vozilu.
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         Položaji v voznikovi kabini 

          1. Okoli voznikovega sedeža 

 

 
 

Položaj Kategorija Informacije Glejte 
 

OPOZORILO 

Ravnanje z zračnim mehom SRS voznikovega sedeža 
4-10 

(1) 
OPOZORILO Ravnanje s sistemom filtra trdih delcev s krmiljenjem 

regeneracije 
5-47, 5-56 

 POZOR Ravnanje s sistemom za zaustavitev/zagon v prostem teku 

(ISS)
5-12 

 
 OPOZORILO Ravnanje z raztopino AdBlue® <Vozila s sistemom 

BlueTec®> 
1-6 

(2)  OPOZORILO 
Ravnanje z zračnim mehom SRS sovoznikovega sedeža 

 
4-10 

(3)  
POZOR 

Omejitev hitrosti z omejevalnikom hitrosti <Vozila z 
omejevalnikom hitrosti> 

5-47 

(4)  
 OPOZORILO Ravnanje s kontrolno lučko filtra trdnih delcev 5-47, 5-56 

(5) 
 OPOZORILO Preverjanje nivoja motornega olja 12-21 

(6)  OPOZORILO Uporaba predpisane varovalke 13-9 

(7) POZOR Ravnanje z zračnim mehom SRS sovoznikovega sedeža 

 
4-10 
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2. Vrata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Položaj Kategorija Informacije Glejte 
(1) 

POZOR 
Ravnanje s kardansko gredjo  

8-2 

(2)  
        OPOZORILO 

Ravnanje s sistemom DUONIC® <Vozila s sistemom 
DUONIC®> 

5-20 

(3) 
Standardna vrednost 

Uporaba sistema LSV <Vozila s sistemom LSV> 
- 

(4) 
 POZOR Uporaba sistema 4WD <FG> 8-5 

(5)   
POZOR 

Uporaba vozili z 12- in 24-voltnim glavnim tokokrogom 
<Vozila z izenačevalnikom akumulatorjev> 

1-15 
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3. Stebriček voznikovih vrat, hrbtna 

stran sovoznikovega sedeža in 
zadnja sedežna klop 

 

 

 

 

 

 
Položaj 

 
Kategorija Informacije Glejte 

(1) 
 

Standardna vrednost 
 
Tlak v pnevmatikah 

 
12-65 

(2)       OPOZORILO 
Ravnanje z diferencialom z omejenim zdrsovanjem   

 
12-72 

(3)        OPOZORILO  
Ravnanje z dvigalko 

 
12-67 

(4)   POZOR 
Ravnanje s klimatsko napravo za zadnji del vozila  

 
4-5 
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 Položaji zunaj kabine 
  1. Na okvirju in zunanji opremi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položaj Kategorija Informacije Glejte 

(1)    POZOR Uporaba dizelskega goriva 1-4 

(2) 
     POZOR Prostornina rezervoarja za gorivo 6-4 

 
(3)     POZOR Prepoved stanja na rezervoarju za sečnino <Vozila s 

sistemom BlueTec®> 
1-6 

(4)    POZOR Ravnanje z raztopino AdBlue® <Vozila s sistemom 
BlueTec®> 

1-6 

(5)     

    POZOR 

Olje za uporabo diferenciala z omejenim zdrsovanjem 

<Vozila z diferencialom z omejenim zdrsovanjem>  
12-29 

(6)        NEVARNOST Ravnanje z akumulatorjem 12-84 

(7)      POZOR 
Uporaba vozili z 12- in 24-voltnim glavnim tokokrogom 
<Vozila z izenačevalnikom akumulatorjev> 

1-15 

(8)             OPOZORILO Uporaba predpisane varovalke 13-9 



 
7

2. Na zunanji strani kabine in motorju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položaj 
 

Kategorija Informacije Glejte 
 

(1) Standardna vrednost Uporaba funkcije za prekuc kabine <Vsa vozila razen 
modelov z dvojno kabino> 

12-65 

(2)           OPOZORILO Ravnanje s tlačnim pokrovčkom 12-72 

(3)             OPOZORILO Preverjanje in menjava motornega olja 12-67 

 
(4)     POZOR Olje za uporabo sklopke in menjalnika <Vozila s sistemom

DUONIC®> 

4-5 
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3. Odpiranje in zapiranje 

Zagonski ključ...............................................................................................................2 

Elektronska blokada zagona (sistem za zaščito proti kraji)..............................................3 

Vrata.............................................................................................................................5 

Centralno zaklepanje brez ključa....................................................................................7 

Vstopanje in izstopanje iz vozila....................................................................................11 

Vratno okensko steklo..................................................................................................13 
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Zagonski ključ 

• V obsegu dobave sta vključena dva identična zagonska 
ključa (1). 
Z obema lahko zaklenete in odklenete vrata ter 
zaženete/zaustavite motor. 

• Zabeležite si številko (2) zagonskega ključa. 
S posredovanjem te številke pooblaščeni prodajni organizaciji 
oz. pooblaščenemu prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO 
lahko kupite dodatne zagonske ključe. 
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Elektronska blokada zagona (sistem za 

zašč i to proti  kraj i)  
1 Elektronska blokada zagona 

• Elektronska blokada zagona je sistem za zaščito proti 
kraji. Preprečuje zagon motor, razen v primeru, da je bil 
uporabljeni ključ z elektronsko blokado zagona (1) 
predhodno registriran. 

• Elektronska blokada zagona motorja se samodejno vklopi, 
takoj ko je zagonski ključ v položaju »ACC« ali »LOCK«. 
Takoj ko se elektronska blokada zagona motorja aktivira, 
zagon motorja ni mogoč. 

• Ključ z elektronsko blokado zagona vozilu pošlje signal; s 
tem razveljavi delovanje elektronske blokade zagona tako 
je zagon motorja ponovno mogoč je zagon motorja 
ponovno mogoč. 
 

OPOMBA: 
Pod pogoji, ki so podrobno opisani spodaj, je možno, da 
vozilo ne more sprejeti signala zagonskega ključa z 
elektronsko blokado zagona, kar pomeni, da motorja ni 
mogoče zagnati, tudi če zagonski ključ obrnete v položaj  
»START«. V tem primeru odstranite vse ključe in druge 
kovinske predmete, ki se dotikajo zagonskega ključa z 
elektronsko blokado zagona, ponovno obrnite zagonski ključ 
v položaj »ACC« ali »LOCK« in še enkrat poskusite z 
zagonom motorja. 
Če zagon motorja še vedno ni mogoč, naj vozilo preverijo pri 
pooblaščenem generalnem zastopniku ali prodajalcu za 
vozila MITSUBISHI FUSO. 

•  Na obroču ključu z elektronsko blokado zagona je 
kovinski obroček.  

•  Obroč ključa z elektronsko blokado zagona se dotika 
kovinskega dela drugega ključa.  
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• Ključ z elektronsko blokado zagona je na ali v bližini ključa 

z elektronsko blokado motorja drugega vozila.  
Nosilec za ključe, ki oddaja radijske valove, ali daljinsko 
stikalo za centralno zaklepanje brez ključa je na ali v 
bližini zagonskega ključa elektronske blokade zagona 
motorja. 

• Skupaj z zagonskim ključem z elektronsko blokado 
zagona držite kartico s čipom z integriranim vezjem ali 
mobilni telefon. 

Ključ z elektronsko blokado zagona je elektronska naprava, 
ki je opremljena z oddajnikom signalov. Upoštevajte 
naslednje: 
• Ključa z elektronsko blokado zagona ne upogibajte in ga 

ne izpostavljajte močnim sunkom ali udarcem. 
• Ključa z elektronsko blokado zagona v kabini ne odlagajte 

na mesta, kjer bi bil izpostavljen neposrednim sončnim 
žarkom in bi se lahko zelo segrel (60 °C ali več). 

• Ključa z elektronsko blokado zagona ne shranjujte v bližini 
magneta ali drugih virov magnetizma. 

• Ključa z elektronsko blokado zagona ne razstavljajte in ga 
ne spreminjajte. 

• Zagonski ključ z elektronsko blokado zagona motorja naj 
ne bo v bližini magnetnih obeskov za ključe ali drugih 
magnetnih predmetov. 

• Zagonskega ključa z elektronsko blokado zagona motorja 
nikoli ne odlagajte v bližino avdiopredvajalnikov, osebnih 
računalnikov ali drugih naprav, ki so vir magnetizma. 

• Zagonskega ključa z elektronsko blokado zagona motorja 
nikoli ne čistite z napravo za ultrazvočno čiščenje. 

Če zagonski ključ z elektronsko blokado zagona izgubite ali 
potrebujete novega, se obrnite na pooblaščeno prodajno 
organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 
MITSUBISHI FUSO. (Za eno vozilo je mogoče registrirati 
največ šest zagonskih ključev z elektronsko blokado zagona.) 
Za to morate pri pooblaščeni prodajni organizaciji oz. 
pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO 
predložiti vse zagonske ključe z elektronsko blokado zagona, 
ki so v tem trenutku v vaši lasti. Pri registraciji novih 
zagonskih ključev z elektronsko blokado zagona upoštevajte 
naslednje: 
• Če želite, da pooblaščeni prodajalec izbriše registracijo 

zagonskega ključa, s seboj k prodajalcu vzemite tudi vse 
ključe, pri katerih registracije ne želite izbrisati. 
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•  Če izgubite vse zagonske ključe, dodatna registracija ali 

brisanje registracije zagonskih ključev z elektronsko 
blokado zagona ni mogoče; kupiti morate nov krmilnik za 
elektronsko blokado zagona in nov zagonski ključ. 

V ra ta  

    OPOZORILO 
• Pri odpiranju vrat vedno pazite na vozila in pešce, ki 

se vam približujejo od zadaj, da ne povzročite 
nezgode. 

• Vožnja s priprtimi vrati je lahko zelo nevarna. Pred 
zagonom se prepričajte, da ste vrata popolnoma 
zaprli.  

• Bodite zelo previdni, ko odpirate vrata ob močnem 
vetru. V nasprotnem primeru se lahko veter opere v 
vrata in jih nenadoma odtrga. 

• Bodite zelo previdni, ko odpirate vrata na spustu. V 
nasprotnem primeru lahko nagib vozila povzroči, da 
se vrata nenadoma odprejo. 

• Ko zapustite vozilo, vzemite otroka, ki ste ga prevažali 
v kabini, vedno s seboj. Otrok naj ne bo v kabini nikoli 
sam. Otrok, ki ga pustite v kabini, lahko sproži gibanje 
vozila ali povzroči požar. Poleg tega se kabina na 
soncu ali v vročem vremenu zelo segreje, zato lahko 
otrok, ki ga pustite v kabini, doživi vročinsko kap. 

• Pri zapiranju vrat pazite, da si ne priprete roke ali česa 
drugega. 

      POZOR 
• Z vrati ne nihajte. Vrata se tako lahko zlomijo. 
• Pri odpiranju ali zapiranju vrat ne uporabljajte nepotrebne 

sile, saj lahko v nasprotnem primeru vrata poškodujete.
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1 Z zunanje strani  
• Za odpiranje povlecite zunanjo kljuko (1) v svojo smeri. 
• Za zaklepanje ali odklepanje vrat uporabite zagonski 

ključ (2). 
• Vsa vrata je mogoče zakleniti brez uporabe zagonskega 

ključa. Pritisnite gumb za zaklepanje vrat (3) na voznikovi 
ali sovoznikovi strani v smeri sprednje strani vozila, nato 
povlecite zunanjo kljuko ter jo pridržite, dokler vrat ne 
zaprete. Pri zadnjih vratih pritisnite gumb za zaklepanje 
vrat (4) navzdol, nato povlecite zunanjo kljuko ter jo 
pridržite, dokler vrat ne zaprete. 

NAPOTEK: 
• Zaklepanje ali odklepanje voznikovih vrat z 

zagonskim ključem ali gumbom za zaklepanje vrat 
samodejno zaklene oz. odklene tudi sovoznikova 
in zadnja vrata (modeli z dvojno kabino). 

• Če vozilo zapustite, zagonski ključ odstraniti iz 
vžigalnega stikala, da preprečite krajo. 

• Pazite, da vrat ne zaklenete z zagonskim ključem 
v notranjosti vozila. 

 

2 Od znotraj  
• Za zapiranje uporabite prijemalni element vrat (1). Vrata 

popolnoma zaprite. 
• Za zaklepanje voznikovih ali sovoznikovih vrat pritisnite 

gumb za zaklepanje vrat (2) proti sprednji strani vozila. 
Za zaklepanje zadnjih vrat pritisnite gumb za zaklepanje 
vrat (3) navzdol. 

• Za odklepanje voznikovih ali sovoznikovih vrat pritisnite 
gumb za zaklepanje vrat v smeri nazaj in nato povlecite 
notranjo kljuko (4). Za odklepanje in odpiranje zadnjih 
vrat, povlecite gumb za zaklepanje vrat navzgor in nato 
povlecite notranjo kljuko (4). 

  POZOR 
Za zapiranje vrat uporabljajte samo prijemalni element vrat, 
saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete mehanizem 
vrat.
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Centralno zaklepanje brez kl juča  

1. Iz java o skladnost i  v radi jskem oddajniku (dal j insko st ikalo)  in radi jskem sprejemniku  

 
 
 
U-SHIN Ltd. izjavlja, da ta oddajnik, model/tip Tx: H7080, in sprejemnik, model/tip Rx: H7077, izpolnjuje 
temeljne zahteve in druge relevantne določbe Direktive 1999/5/ES.
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2 Centralno zaklepanje brez ključa  

Centralno zaklepanje brez ključa omogoča z aktiviranjem 
daljinskega stikala (1) zaklepanje/odklepanje vrat na 
voznikovi/sovoznikovi strani in zadaj (modeli s potniškim 
prostorom). 

   OPOZORILO 
Če daljinsko stikalo daljinskega upravljalnika za ključavnico 
vrat nosite s seboj pri potovanju z letalom, ne pritisnite 
nobenega gumba. Če daljinsko stikalo hranite v žepu 
obleke ali npr. v torbi, poskrbite, da gumba stikala ne 
pritisnete po pomoti, saj bi lahko radijski signali, ki jih 
oddaja stikalo, motili normalno delovanje letala. 

   POZOR 
• Daljinskega stikala ne izpostavljajte vodi, ga ne 

razstavljajte in ga ne izpostavljajte udarcem zaradi padca 
na tla. 

• Daljinskega stikala ne puščajte na mestih, ki so 
izpostavljena neposredni dnevni svetlobi oz. kjer 
temperatura naraste na 60 °C ali več. Takšno ravnanje 
skrajša življenjsko dobo ali celo povzroči izpad daljinskega 
stikala. 

3. Napotki za aktiviranje daljinskega stikala 
• Daljinsko stikalo usmerite v sredino kabine. 
• Daljinsko stikalo aktivirajte najdlje 3 m od sredine kabine. 

• Za zaklepanje vrat pritisnite gumb »LOCK« . 

• Za odklepanje vrat pritisnite gumb »UNLOCK« . 
• Pri pritiskanju gumbov pazite, da jih pritiskate najmanj eno 

sekundo. Če gumb po enem pritisku ne deluje, počakajte 
sekundo ali dve in ga nato ponovno pritisnete. 

• Ko vrata zaklenete z daljinskim stikalo, vedno preverite, ali 
so vrata dejansko zaklenjena, tako da privzdignete 
zunanjo kljuko vrat.  

• Zaklepanje/odklepanje vrat prepoznate po utripanju 
opozorilne in notranje lučke. Stikalo notranje lučke pustite 
v položaju (1) »•«. 
Ko se vrata zaklenejo, notranja in opozorilna lučka dvakrat 
utripneta. 
Ko se vrata odklenejo, opozorilna lučka enkrat utripne, 
notranja lučka pa zasveti za pribl. 10 sekund. 

NAPOTEK: 
• Razdalja, do katere še lahko uporabljate daljinski 

upravljalnik, nekoliko niha in je odvisna od okolice, npr. 
bližine televizijske antene, elektrarne, oddajnika itd. 
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• Če vrat po tem, ko jih odklenete z daljinskim stikalom, 
ne odprete v 30 sekundah, se vrata ponovno 
samodejno zaklenejo. 

• Če daljinsko stikalo izgubite ali daljinsko stikalo ne 
deluje, se obrnite na pooblaščenega generalnega 
zastopnika ali prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO, 
pri katerem boste dobili nadomestno daljinsko stikalo. 

• Če je zagonski ključ v zagonski ključavnici, vrat ne 
morete zakleniti z gumbom za zaklepanje vrat na 
voznikovi strani. 

• Po zaklepanju vrat z daljinskim stikalom se v nobenem 
primeru ne oddaljite od vozila in zagonskega ključa ne 
pustite v vozilu. Ko vozilo zapustite, vedno vzemite s 
seboj tako zagonski ključ kot tudi ključ za daljinsko 
upravljanje, saj lahko ključ v vozilu napelje h kraji. 

• Naročite lahko največ eno nadomestno daljinsko 
stikalo. Če potrebujete nadomestno daljinsko stikalo, 
ga naročite v pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pri 
pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI 
FUSO. 
 

Daljinsko stikalo ne deluje pod naslednjimi pogoji: 
• Ena od vrat so odprta ali niso popolnoma zaprta. 
• Zagonski ključ je v zagonski ključavnici. 

 
4 Menjava baterije 

Če daljinsko stikalo po pritisku gumba vrat ne odklene oz. 
zaklene, je vzrok najverjetneje izpraznjena baterija. 
Zamenjajte jo z novo. 

   OPOZORILO 
 •  Baterije morate hraniti izven dosega otrok. Če 
 otrok baterijo pogoltne, takoj poiščite zdravniško 
 pomoč. 
 •  Baterije ne razstavljajte, segrevajte in ne potopite v 
 vodo. To lahko povzroči požar ali eksplozijo. 

  POZOR 
•  Uporabite označeni tip baterije. Če pri zamenjavi 
 uporabite napačen tip baterije, lahko ta eksplodira. 
•  Baterijo vstavite tako, da je oznaka »+« obrnjena 
 navzgor. 
•  Za zamenjavo baterije ne uporabljajte kovinskega 
 orodja, npr. pincete. To lahko povzroči kratki stik. 
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•  Izpraznjene baterije odstranite v skladu z lokalnimi 

predpisi. Nepremišljeno zavržene baterije imajo lahko 
negativen vpliv na okolje. Pri odstranjevanju baterijo 
zavijte v lepilni trak, umetno maso ipd., da jo izolirate in 
preprečite stik z drugimi kovinskimi predmeti ali vodo. 
Notranjosti daljinskega stikala ne izpostavljajte vodi in jo 
zaščitite pred umazanijo ter prahom. V nasprotnem 
primeru lahko pride do izpada stikala. 

 

1. Za odvijanje vijaka in odstranitev pokrovčka (2) uporabite 
križni izvijač (1).  

2. Novo baterijo vstavite tako, da je oznaka »+« obrnjena 
navzgor. 

3. Ponovno pritrdite pokrovček in vijak. 
4. Aktivirajte stikalo in preverite, ali daljinski upravljalnik 

deluje. 

Specificirana baterija Količina

Litijeva baterija CR2032 1 
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Vstopanje in izstopanje iz vozila 

        OPOZORILO 
• Pri vstopanju in izstopanju iz vozila vedno uporabljajte 

stopnice za vzpenjanje. Nikoli ne stopajte na kolo, 
kolesni pokrov ali pnevmatiko, ker vam lahko zdrsne. 

• Pri vstopanju in izstopanju iz vozila vedno uporabljajte 
stopnice. Nikoli ne stopajte na kolo ali pnevmatiko, ker 
vam lahko zdrsne. 

• Stopnice so ob dežju ali snegu morda spolzke. Pri 
vstopanju in izstopanju iz vozila se dobro držite ročaja. 
Dober oprijem ročaja je še posebej pomemben, če je na 
stopnicah zmrznil sneg. 
Če so podplati vaših čevljev naoljeni ali mastni, vam 
lahko noga pri izstopanju iz vozila ali pritiskanju 
zavornega pedala ali pedala sklopke zdrsne. 

• Pri vstopanju oz. izstopanju iz vozila v rokah ne držite 
nobene prtljage ali drugih predmetov, ker je to lahko 
nevarno. 

• Ne skačite z vozila. Pri skoku z vozila lahko padete ali 
se poškodujete. 

• Pri vstopanju ali izstopanju iz vozila na strmini ali ob 
močnem vetru bodite zelo previdni, ker se lahko vrata 
nenadoma odprejo ali zaprejo. 
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  POZOR 
• Pri vstopanju in izstopanju iz vozila se dobro 

držite ročaja. V nobenem primeru se ne držite za 
druge dele vozila, ker jih lahko zlomite. 

• Pri vstopanju in izstopanju iz vozila s potniškim 
prostorom FG se z nogami oz. rokami ne opirajte 
na blatnik [ ]. Blatnik lahko poškodujete. Blatnik je 
lahko tudi nevarno spolzek. 

Pri vstopanju in izstopanju iz kabine se vedno oprite 
na vsaj treh točkah, tako da se trdno držite ročaja (1) 
in z nogami v celoti stopite na stopnice (2). Če roko 
položite na blatnik, jo položite na območje, ki ne drsi 
(3). 
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Vratno okensko steklo 

  OPOZORILO 
Otroku ne dovolite, da svoje roke ali glavo potiska 
skozi okno. Glava ali roke otroka lahko trčijo ob 
predmet zunaj vozila, otrok pa se lahko v primeru 
močnega zaviranja resno poškoduje. 

1  Ročica za odpiranje okna 
<Z a d n j a  v r a t a  m o d e l o v  s  p o t n i š k i m  
p r o s t o r o m >  

Za odpiranje ali zapiranje okna zavrtite ročico za 
odpiranje okna (1). 
(1) Odpiranje 
(2) Zapiranje 

2  Stikalo za električni pomik stekel 

 OPOZORILO 
• Pri zapiranju oken se vedno prepričajte, da nihče 

ne moli svojih rok ali glave skozi okno. Če okno, 
ki se zapira, uklešči del telesa, ga lahko 
poškoduje. 
Nikoli ne dovolite, da bi okno odpiral ali zapiral 
otrok.  

• Nikoli ne dovolite, da bi z enoto za električni 
pomik stekel upravljal otrok, ker lahko po pomoti 
aktivira stikalo za pomik stekel in si uklešči roke 
ali glavo. 

Stikalo za električni pomik stekel deluje samo, ko je 
zagonski ključ v položaju »ON«. 
Na vratih na voznikovi strani sta dve stikali: stikalo 
(1) za krmiljenje okna na voznikovi strani in stikalo (2) 
za krmiljenje okna na sovoznikovi strani. 
(3) Stikalo za sovoznikovo okno 
(4) Stikalo za odpiranje okna (pritisnite) 
(5) Stikalo za zapiranje okna (povlecite navzgor) 

  POZOR 
V primeru dežja oken oz. vrat ne puščajte odprtih, 
prav tako pa pazite, da stikala za pomik stekel ne 
polijete s pijačo. Če v stikalo za pomik stekel prodre 
voda ali druga tekočina, lahko pride do motnje. 
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Sedeži 

   OPOZORILO 
• Nastavljanje sedeža med vožnjo je nevarno, ker se 

lahko sedež premakne bolj, kot ste želeli. Pred 
kakršnim koli nastavljanjem sedeža ustavite vozilo 
in zategnite ročno zavoro. 

• Po nastavitvi sedeža ga rahlo potisnite ali 
zazibajte, da se prepričate, ali je v želenem 
položaju zaskočen. 

• Po nastavitvi sedeža se z rokami ne dotikajte 
spodnjega dela sedeža in gibljivih delov sedeža. V 
nasprotnem primeru si lahko ukleščite roke ali prste 
in se tako poškodujete. 

• Ko nastavljate kot sedežnega naslonjala, s hrbtom 
ali roko pritiskajte ob naslonjalo. V nasprotnem 
primeru lahko sedežno naslonjalo nenadoma skoči 
do konca naprej in vas udari po obrazu ali telesu 
ter vas tako poškoduje. 
 

  POZOR 
• Sedeža ne odstranjujte ali montirajte sami. To mora 

opraviti generalni zastopnik za vozila MITSUBISHI 
FUSO v vaši bližini. 

• Vsakič, ko se sedite na sedežu in se vozite, 
preverite, ali je sedež pravilno zaskočen. 
Če pri sedežu opazite zračnost ali kakšno drugo 
nepravilnost, se za pregled obrnite na generalnega 
zastopnika ali prodajalca za vozila MITSUBISHI 
FUSO. 

• Če ugotovite zračnost sedeža ali kakšno drugačno 
poškodbo ali pa ste imeli nezgodo, mora zaradi 
varnosti sedeže vedno pregledati in po potrebi 
zamenjati generalni zastopnik ali prodajalec za vozila 
MITSUBISHI FUSO. 

• Da bi preprečili obrabo drsnih in prekucnih 
mehanizmov, morate upravljalno ročico vedno 
pomakniti do konca navzven. 

• Na sedeže ne odlagajte koničastih ali težkih 
predmetov z ostrimi robovi, ker lahko sedeže 
poškodujete. 

• Največja dovoljena teža osebe na vzmetenem 
sedežu je 130 kg. Če je teža osebe na sedežu večja, 
postane vožnja manj udobna, sedež pa se lahko celo 
zlomi. 

• Sidrišča sedežev in zaklepne mehanizme je treba 
redno pregledovati. 

• Pokvarjene dele je treba takoj popraviti ali zamenjati.
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NAPOTEK: 
• Za čiščenje sedežev uporabljajte rahlo navlaženo krpo 

 brez močnih topil. 
• Prevleka blazine se ne sme zmočiti. 

1 Voznikov sedež 
1.1 Pravilni vozni položaj 

   OPOZORILO 
Sedež in volan nastavite tako, da je vaša telesna 
drža med vožnjo pravilna. Napačna telesna drža 
lahko povzroči hude nezgode. Poleg tega se 
lahko pri vozilih z vgrajenim zračnim mehom 
SRS resno poškodujete, če sedite preblizu 
volana in se zračni meh sproži. 

• Pred vožnjo z vozilom sedež s prevleko nastavite 
glede na naslednje točke: 
(1) Hrbet se mora dotikati naslonjala sedeža. 
(2) Videti morate vse opozorilne lučke in 

inštrumente. 
(3) Doseči morate pedale in biti sposobni, jih 

močno pritisniti. 
(4) Volan in stikala morate biti sposobni upravljati 

brez napora. 
(5) Prestavno ročico morate biti sposobni 

upravljati brez napora. 
(6) Varnostni pas morate biti sposobni pravilno 

namestiti. 
• Volan namestite v položaj, v katerem boste lahko 

z rahlo upognjenimi rokami volan udobno krmilili. 
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1.2 Nastavljanje 
• Sedež potisnite naprej ali nazaj, tako da privzdignete 

drsno ročico (1). Po nastavitvi sedeža drsno ročico 
sprostite ter sedež pomaknite nekoliko naprej in nazaj, 
da se zaskoči v želenem položaju. 

• Justirajte kot naslonjala sedeža (3), pomagajte si z 
oporno ročico za višanje sedeža (2). 
Naslonjalo sedeža lahko poklopite naprej in navzdol ter 
tako omogočite dostop do prostora za shranjevanje 
orodja. 

• Za uporabo naslonjala za roke (4) (dodatna oprema) ga 
poklopite navzdol. Za nastavitev višine naslonjala za 
roke (4) ga nekoliko privzdignite in zavrtite nastavitveno 
kolesce naslonjala za roke (5). 

(6) Navzgor  
(7) Navzdol 

• Za prilagoditev trdote opore za boke zavrtite vrtljivi 
gumb (8) ledvene opore. 

• Vzmeteni vrtljivi gumb za sedež (9) (dodatna oprema) 
vrtite, dokler se na skali (10) ne prikaže vaša telesna 
teža (nastavljivo od 50 do 130 kg). Tako boste uživali v 
udobni vožnji in v pravilnem položaju sedeža. 

(11) Težje  
(12) Lažje 

NAPOTEK:  
Če sedež ni nastavljen glede na vašo telesno težo, se 
lahko udobje vožnje na določenih cestah poslabša. 
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2 Sovoznikov sedež 
 
(1)  Sovoznikov sedež 
(2) Sredinski sedež 

• Če povlečete ročico naslonjala (3), se naslonjalo nagne 
naprej. To funkcijo uporabite, če želite omogočiti dostop 
do prostora za shranjevanje orodja. Ko naslonjalo 
nastavite nazaj v izhodiščni položaj, ga rahlo zazibajte in 
se tako prepričajte, da se je ponovno zaskočilo. 

• Višino vzglavnika (4) nastavite tako, da sredina 
vzglavnika podpira glavo. <Sovoznikov sedež> 

 

 

3 Zadnji sedeži – modeli s potniškim prostorom 
Odlagalni predali (1) so pod zadnjimi sedeži. Za dostop do 
predalov lahko sedežni blazini zadnjih sedežev dvignete. Če 
želite v teh predalih kaj shraniti ali vzeti iz njih, sprostite 
sponki (2) 
(2) na spodnji strani sedežev in sedežni blazini (3) 
privzdignite. Da bi sedežni blazini ostali privzdignjeni, 
uporabite pritrdilni pas (4), ki je nameščen na naslonjalu. 
Zanko (5) na koncu vsakega pritrdilnega pasa povlecite čez 
ustrezni kavelj (6) na sedežnih blazinah. Po uporabi prostora 
za shranjevanje zadnjo sedežno klop pomaknite v prvotni 
položaj in jih zapahnite, tako da popolnoma napnete 
natezalno streme.  

  OPOZORILO 
V neposredni bližini sistema za ogrevanje (7) je lahko zelo 
vroče. 
Pazite, da se ne opečete. 

  POZOR 
Če je vaše vozilo opremljeno s klimatsko napravo za zadnji 
del vozila, v prostoru za shranjevanje, kjer je naprava (7), ne 
odlagajte ničesar. Vsak predmet, ki ga tam odložite, lahko 
poškoduje napravo. Tudi vse tam odložene krpe ali podobni 
predmeti lahko prekrijejo odprtino za zrak in tako zmanjšajo 
delovanje naprave.
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Varnostni pasovi 

Pred vožnjo si morajo vsi potniki pripeti varnostni pas 
v skladu z naslednjimi navodili in opozorili: 

(1)  V sedežu morate sedeti čim bolj zadaj in 
 vzravnano. Nastavite pravilen položaj sedeža. 

(2)  Prepričajte se, da varnostni pas potek prek 
 vašega ramena (ne prek vratu ali roke).  
(3)  Prepričajte se, da varnostni pas ni zasukan. 
(4)  Medenični del varnostnega pasu namestite čim 

 nižje prek bokov. 

  OPOZORILO 
• Pred vožnjo se prepričajte, da so si vsi potniki v 

kabini pripeli varnostne pasove. V primeru 
nepripetega varnostnega pasu lahko ob močnem 
zaviranju ali trku pride do resnih poškodb. 

• Enega varnostnega pasu nikoli ne uporabljajte 
za več oseb. 

• Pri pripenjanju varnostnega pasu se v sedežu 
pomaknite čim bolj nazaj in sedite vzravnano. Če 
ne sedite v pravilnem položaju, je mogoče, da 
varnostni pas ni popolnoma učinkovit. 

• Naslonjalo naj bo nagnjeno tako daleč nazaj, kot 
je potrebno. V primeru trka lahko zdrsnete tako, 
da vas pas stisne prek vratu in vas tako resno 
poškoduje. 

• Medenični del varnostnega pasu namestite čez 
boke. Namestitev pasu čez trebuh je lahko 
nevarna, saj lahko v primeru nezgode povzroči 
prevelik pritisk. Prav tako nevarna je namestitev 
ramenskega dela pasu čez vrat. Sedež 
namestite tako, da ramenski del pasu poteka čez 
ramo. 

• Pri pritrditvi se prepričajte, da varnostni pas ni 
zasukan. Površina zasukanega varnostnega 
pasu je manjša kot sicer in tako lahko pride do 
nevarnega pritiska na majhnem področju. 

• Zamenjajte vsak varnostni pas, ki je obrezan, 
razcefran ali ima nedelujoč zaklep varnostnega 
pasu. 

• Zamenjajte vsak varnostni pas, ki je bil 
izpostavljen močnemu sunku (npr. pri trku), tudi 
če se zdi, da je v redu. Če je bil varnostni pas 
izpostavljen sunku, ne glede na jakost, ga mora 
pregledati pooblaščeni generalni zastopnik ali 
prodajalec za vozila MITSUBISHI FUSO. 
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  OPOZORILO 
•   V zak lep varnostnega pasu a l i  nav i ja ln ik  ne 

vstav l ja j te  tu jkov.  Varnostn ih  pasov prav tako 
ne spremin ja j te  a l i  demont i ra j te.  Če varnostn i  
pasov i  n iso v  prvotnem stan ju,  je  mogoče,  da 
v  pr imeru t rka ne bodo delova l i  popolnoma 
prav i lno.  

•  Nosečnice in  bo ln ik i  mora jo  imet i  zaradi  
možnost i  nezgode prav i lno nameščen 
varnostn i  pas.  
Pr i  nosečnicah se lahko napačno nameščen 
varnostn i  pas ob močnem zav i ran ju  a l i  t rku 
zareže v  t rebuh,  kar  lahko povzroč i  resne 
poškodbe nosečnice in nero jenega ot roka,  v 
na jhu jšem pr imeru pa ce lo  smrt .  Tudi  prav i lno 
nameščen varnostn i  pas lahko povzroč i  močan 
pr i t isk  na do ločene dele te lesa,  tako da je 
pred uporabo varnostnega pasu pr iporoč l j i vo 
posvetovanje nosečnice z zdravn ikom.  

•  Nosečnice mora jo  varnostn i  pas načeloma 
namest i t i  enako kot  drug i  potn ik i .  Medenični  
varnostn i  pas (1)  mora potekat i  č im n iž je  pod 
t rebuhom. Poleg tega mora ramensk i  de l  
varnostnega pasu (2)  poteka čez prs i  in  ne čez 
t rebuha.  

•  Prepr ičaj te  se,  da je  vsak ot rok v  kabin i  pr ipet  
z  varnostn im pasom. 
Če varnostnega pasu n i  mogoče nastav i t i  
pr imerno ve l ikost i  ot roka,  na sovoznikovem 
sedežu namest i te  ust rezen ot rošk i  sedež 
(o t roško lup in ico,  o t rošk i  sedež a l i  b laz ino za  
varnostn i  pas) .  Ot roškega sedeža ne 
nameščaj te na sred inskem sedežu,  sa j  vas 
lahko ov i ra pr i  vožn j i .  Ne dovol i te,  da b i  o t roka 
v  naroč ju  drža l  drug potn ik .  V pr imeru 
močnega in  nenadnega zav i ran ja  a l i  pr i  t rku,  
je  nemogoče,  da b i  po tn ik  o t roka zadrža l ,  in 
pr ide lahko do resn ih poškodb ot roka.  

•   Umazane varnostne pasove oč i s t i te z  
detergentom za občut l j i vo  per i lo .  Ne 
uporabl ja j te  benzena,  benc ina a l i  drug ih  
organsk ih  top i l ,  varnostn ih  pasov ne be l i te  a l i  
barva j te.  To lahko pos labša zmogl j ivost  
varnostnega pasu in  povzroč i ,  da varnostn i  
pas ne de lu je  več  popolnoma prav i lno.  

•  Pr ipenjan je  oz.  odpenjan je  varnostnega pasu 
med vožnjo  je  nevarno,  sa j  lahko t renutek 
nepozornost i  povzroč i  resno nezgodo.  
Varnostn i  pas pr ipenja j te  in  odpenja j te ,  ko še 
voz i lo  mi ru je .
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1 Nega varnostnega pasu 
Redno preverjajte stanje tkanine, zaklep varnostnega pasu in 
jezičke ter delovanje samodejnega varnostnega pasu (ELR). 
Če opazite kakršne koli znaki poškodb, varnostni pas 
zamenjajte. 
• Zamenjajte varnostne pasove, ki so bili izpostavljeni 

sunkom pri trku. 
• Ostrih ali drugače nevarnih predmetov ne približujte 

tkanini in drugim delom varnostnih pasov. 
• Varnostni pasovi morajo biti vedno čisti in suhi. Za 

čiščenje varnostnih pasov 
•  uporabljajte blago milo in mlačno vodo. Uporaba topil, 

kot sta bencin ali razredčilo, lahko bistveno poslabša 
stanje varnostnih pasov. 

• Varnostnih pasov nikoli ne poskušajte beliti ali barvati, saj 
lahko to bistveno poslabša njihovo stanje. 
 

2 3-točkovni  samodejni  varnostni  pasovi  
(ELR) 
 

NAPOTEK: 
Nastavljanje dolžine teh varnostnih pasov ni potrebno. 
Varnostni pas ELR se samodejno podaljša oz. uvleče, ko se 
oseba premika, in se za zaščito potnika v primeru nenadne 
zaustavitve ali trka samodejno zaskoči. 
Napetost pasu se uravnava samodejno. Če je pas kakorkoli 
razrahljan, ga rahlo privzdignite in mehanizem bo pas 
ponovno napel. S pravilno napetim pasom se nevarnost 
zdrsa pri trku zmanjša. 

• Pritrditev  
1. Pridržite jeziček pasu (1) in pas previdno podaljšajte. Če 

se pas zatika ali ga je težko podaljšati, pustite, da ga 
mehanizem uvleče, in ga še enkrat previdno povlecite. 

2. Pazite, da pas ni zasukan; jeziček vstavite v zaklep 
varnostnega pasu (2), dokler ne zaslišite klika. 

3. Povlecite za jeziček in se tako prepričajte, da se je 
zaskočil. 

4. Pas nastavite tako, da potek čez vaše boke in ramo. 

•  Odpenjanje 
1. Za odklepanje zaklepa varnostnega pasu pritisnite rdeči 

gumb (3). 
2. Ko ga sprostite, se pas samodejno uvleče. Da jeziček 

pasu ne poškoduje vas ali vozila, ga pri samodejnem 
navijanju pasu pridržite.
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2.1 Sidr išče varnostnega pasu 
<Voznikov sedež>  

   OPOZORILO 
Če ramenski del varnostnega pasu poteka prek vratu, 
je to lahko zelo nevarno. Varnostni pas nastavite tako, 
da ne poteka čez vrat. 

Sidrišče varnostnega pasu (1) nastavite navzgor ali 
navzdol, tako da zagotovite, da pas poteka čez ramo. Ko 
potiskate sidrišče varnostnega pasu navzdol, morate 
povleči in pridržati gumb za blokiranje (2). Ko sidrišče 
varnostnega pasu doseže želeni položaj, izpustite gumb 
za blokiranje, sidrišče varnostnega pasu pomaknite 
navzgor in navzdol ter se tako prepričajte, da se je 
zaskočilo. 

3 2- točkovni varnostni  pas 

•  Pritrditev 
1. Pazite, da pas ni zasukan; jeziček pasu (1) vtaknite v 

zaklep varnostnega pasu (2), dokler ne zaslišite klika. 
2. Povlecite za jeziček in se tako prepričajte, da se je 

zaskočil. 
3. Varnostni pas nastavite tako, da poteka pod boki. 
4. Za nastavitev dolžine varnostnega pasu držite jeziček 

pasu pravokotno na varnostni pas. 
Pas skrajšate tako, da povlečete za konec 
varnostnega pasu, in podaljšate tako, da povlečete 
za jeziček. 

(3) Daljšanje 
(4) Krajšanje 

   OPOZORILO 
Za maksimalno zaščito v primeru nezgode varnostni 
pas ne sme biti razrahljan. Razrahljan pas lahko 
poškodbe še poslabša. 

•  Odpenjanje 
Za ločitev jezička in zaklepa varnostnega pasu pritisnite 
rdeči gumb (5) na zaklepu varnostnega pasu. 
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Dodatni zadrževalni sistem (SRS) – zračni 
meh in sistem zateznikov varnostnih pasov 

 

1  Zračni  meh SRS na voznikovi  in 
sovoznikovi  s trani  

•  Če je ključavnica v položaju »ON«, zračni mehovi 
SRS na voznikovi in sovoznikovi strani zmanjšajo 
vpliv na glavo voznika in sovoznika ter podprejo 
sistem zateznikov varnostnih pasov v primeru 
močnega trka s sprednje strani, ki bi lahko 
povzročil hude poškodbe voznika in sovoznika. 
SRS pomeni Supplemental Restraint System. 

    OPOZORILO 
•  Zračni meh SRS ne nadomesti varnostnega 

pasu. Vsak potnik v vozilu si mora vedno pripeti 
varnostni pas. 
Če si varnostnega pasu ne pripnete, lahko v 
primeru nezgode ali zaviranja v sili zdrsneta 
naprej. Če se v istem trenutku sproži zračni 
meh, lahko močan sunek povzroči smrtne 
poškodbe. Varnostni pas obvezno pripnite 
zaradi naslednjih razlogov: 
 • Varnostni pas vas zadrži v pravilnem 
 položaju, medtem ko se zračni meh SRS 
 polni. 
 •  Varnostni pas lahko zmanjša tveganje za 
 poškodbo ob nezgodi, pri kateri se zračni 
 meh SRS ne sproži. 
 • Varnostni pas zmanjša tveganje, da padete 
 iz vozila. 

  •  Položaj sedeža ustrezno prilagodite. 
Sedite vzravnano, s hrbtom se naslonite na 
naslonjalo. 
Ne sedite preblizu zračnemu mehu SRS oz. se 
ne nagibajte k zračnemu mehu SRS. Sprožitev 
zračnih mehov SRS je izjemno hitra, zato se 
lahko v primeru premajhnega razmaka med 
vami in zračnim mehom SRS smrtno 
poškodujete.  

  •  Po sprožitvi zračnega meha SRS so 
 komponente in deli v njegovi bližini vroči. Ne 
 dotikajte se jih, saj se lahko opečete. 
  •  Na računalnik (1) zračnega meha SRS v bližini 
  leve strani predela za noge voznika ne škropite 
  vode in ga ne izpostavljajte udarcem, saj lahko 
  pride do izpada zračnega meha SRS ali pa ta v 
  primeru nezgode ne deluje pravilno, kar lahko 
  povzroči hude poškodbe. 
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  OPOZORILO 
• Če na mestu namestitve zračnega meha SRS na 

voznikovi ali sovoznikovi strani opazite poškodbe 
ali razpoke, naj vozilo pregledajo pri 
pooblaščenem generalnem zastopniku ali 
prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. V 
nasprotnem primeru se lahko pri trku zaradi 
nepravilnega delovanja zračnega meha SRS 
poškodujete. 

• Ne zamenjujte volana, na območje zračnega meha 
SRS ne lepite nalepk oz. čez območje sprožitve 
zračnega meha SRS ne polagajte odej, ker se tako 
zaradi onemogočanja pravilnega delovanja zračnih 
mehov SRS poveča tveganje za hude poškodbe. 

• Ker se zračni meh SRS zelo hitro polni, lahko stik 
z zračnim mehom SRS povzroči rane ali 
zmečkanine. 

 

 

NAPOTEK: 
• Ker se zračni meh SRS zelo hitro napihne, lahko stik z 

zračnim mehom SRS povzroči rane ali krvavitve. 
Ko se zračni meh SRS napolni, se pojavi zelo glasen zvok, 
iz njega pa uhaja bel dim. Ta dim ne nakazuje požara in ni 
škodljiv za človeško telo. Kljub temu lahko osebo z 
oslabljenim dihalnim sistemom ali občutljivo kožo začasno 
draži v grlu ali srbi koža. Če so se na vaše telo, oči ali kožo 
prilepili ostanki, jih čim prej sperite z vodo. V redkih 
primerih se lahko pri osebah z občutljivo kožo pojavi 
draženje. 

• Napihnjeni zračni meh SRS se takoj izprazni in vam ne 
zastira pogleda.  

• Če je bil zračni meh SRS že aktiviran, ga ne smete 
ponovno uporabiti. Komponente zračnega meha SRS mora 
zamenjati pooblaščeni generalni zastopnik ali prodajalec za 
vozila MITSUBISHI FUSO. Tudi če se zračni meh SRS ob 
trku ni aktiviral, ga morajo pregledati pri pooblaščenem 
generalnem zastopniku ali prodajalcu za vozila 
MITSUBISHI FUSO. 

• Vetrobransko steklo lahko zaradi udarca ali aktiviranja 
zračnega meha SRS na sovoznikovi strani poči. 

2  Zračni meh SRS na voznikovi strani 
Zračni meh SRS je na voznikovi strani vgrajen v volan.
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3  Zračni meh SRS na sovoznikovi strani 
Zračni  meh SRS za sovoznika je v  armaturn i  
p lošč i .  
Tudi  če sovoznikov sedež n i  zaseden,  se hkrat i  
z  vozn ikov im zračnim mehom SRS akt iv i ra  tud i  
sovoznikov zračni  meh SRS.  

  OPOZORILO 
• Na armaturno p loščo v  nobenem pr imeru ne 

od lagaj te  predmetov,  prav tako ne 
nas lan ja j te  dežnikov i td .  Na vet robransko 
s tek lo  ne nameščaj te  nobene avtomobi lske 
opreme.  Takšni  predmet i  lahko prepreč i jo  
prav i lno akt iv i ran je  sovoznikovega zračnega 
meha SRS,  v  pr imeru sprož i tve 
sovoznikovega zračnega meha SRS pa 
lahko t i  predmet i  po let i jo  prot i  potn ikom in 
povzroč i jo  hude poškodbe.   

• Na sovoznikov sedež (1)  ne nameščaj te 
o t roškega sedeža,  o t roške lup in ice a l i  
drugega zadrževalnega s is tema,  v  katerem 
je  o t rok obrn jen v  nasprotn i  smer i  vožnje .  
Če je  v  tem pr imeru ot rok v  o t roškem 
sedežu na sovoznikovem sedežu in  se 
zračni  meh SRS akt iv i ra ,  lahko ot rok ut rp i  
smrtno nevarne poškodbe.  

• Tudi  če voz i lo  n i  opreml jeno s  sovoznikov im 
zračnim mehom SRS, ot roškega sedeža ne 
nameščaj te  na sred insk i  sedež,  ker  to  lahko 
vp l iva na delovanje voznika.  

• Ne dovol i te ,  da b i  sopotn ik  sedel  na 
sprednjem robu sovoznikovega sedeža in 
roke a l i  noge od lož i l  na inšt rumentno p loščo 
oz.  z  obrazom a l i  prsmi  sedel  preb l izu 
inš t rumentne p lošče.  Prav tako ne dovol i te ,  
da b i  o t rok s ta l  pred inš t rumentno p loščo a l i  
da b i  ga sopotn ik  na sovoznikovem sedežu 
drža l  v  naroč ju .  V nasprotnem pr imeru lahko 
akt iv i ran je  zračnega meha SRS na 
sovoznikov i  s t ran i  povzroč i  smrtno nevarne 
poškodbe.  

• Ne dovol i te  osebi  na sovoznikovem sedežu, 
da v  rokah a l i  naroč ju  drž i  v rečko a l i  drugo 
pr t l jago.  V nasprotnem pr imeru lahko 
akt iv i ran je  zračnega meha SRS na 
sovoznikov i  s t ran i  povzroč i  resne poškodbe.  
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4  Opozorilna lučka za zračni meh SRS 

Če se na večinformacijskem prikazovalniku prikaže , je 
zračni meh SRS pokvarjen. Zračni meh SRS naj pregledajo pri 
pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pri pooblaščenem 
prodajalcu za vozila 
MITSUBISHI FUSO. 

    OPOZORILO 
Če vožnjo nadaljujete s pokvarjenim zračnim mehom 
SRS, lahko napačno delovanje zračnega meha SRS 
povzroči hude poškodbe. 

5   Pogoji delovanja zračnega meha SRS na 
 voznikovi in sovoznikovi strani 

5.1  Aktiviranje zračnega meha SRS 
Do aktiviranja pride, ko na sprednjo stran vozila deluje močan 
sunek, ki bi lahko potnika hudo poškodoval. 
 

(1) Območje delovanja zračnega meha  

 

OPOMBA: 
• V določenih primerih se zračni meh SRS ne aktivira, ker 

sunek ob trku ni bil močan, četudi je vozilo po trku močno 
deformirano ali poškodovano. 

• Ker zračni meh SRS omili udarec glave, tako da dopolni 
 delovanje varnostnega pasu, se v primeru, da si je voznik 
 pravilno pripel varnostni pas in ne obstaja možnost 
 poškodb, ne sproži neposredno ob trku. 

5.2 Primeri, v katerih se zračni meh SRS ne aktivira  
V nekaterih primerih potniki ne doživijo močnega udarca, 
četudi se vozilo pri čelnem trčenju deformira ali poškoduje. V 
takih primer deformacije in poškodbe vozila morda ne 
ustrezajo pogojem za aktiviranje zračnega meha SRS. 

• Vozilo čelno trči v ozek predmet, kot je semafor ali drevo. 
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•  Vozilo trči poševno na sprednjo stran.  

•  Vozilo trči v zadnjo platformo vozila, npr. tovornjaka, na 
višini vetrobranskega stekla. 

•  Vozilo trči v trd predmet, npr. iz betona, s hitrostjo pribl. 25 
km/h ali nižjo.  

•  Vozilo čelno trči v parkirano vozilo s pribl. enako težo in s 
hitrostjo pribl. 50 km/h ali nižjo. 

NAPOTEK: 
Zračni meh SRS se napihne hitreje, če vozilo trči v objekt, ki 
absorbira energijo trka (npr. druga vozila ali zaščitne ograje, ki 
se deformirajo ali premaknejo). 
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5.3 Če učinek zračnega meha SRS ni ustrezen 
V naslednjih primerih lahko zračni meh SRS deluje, a ne 
zaščiti potnikov, četudi se napihne.  

•  Do trčenja v vozilo pride z zadnje strani. 

•  Vozilo se prevrne. 

•  Do trčenja v vozilo pride s strani. 

5.4 Primeri, v katerih se zračni meh SRS napihne Zračni meh 
SRS se lahko napihne v primeru močnega udarca na spodnji 
del šasije. 

•  Vozilo udari ob vmesni ločilni pas ali robnik.  
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•  Vozilo poskoči in udari ob tla.  

•  Vozilo pade v globoko luknjo ali jarek. 

6 Opombe k uporabi  

  OPOZORILO 
• Preden se lotite vzdrževanja ali spreminjanja 

naslednjih komponent, se obrnite na 
pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 
pooblaščenega prodajalca za vozila 
MITSUBISHI FUSO. Nestrokovno vzdrževanje ali 
spreminjanje lahko povzroči napačno delovanje 
zračnega meha SRS in povzroči hude poškodbe. 

• Vzdrževanje komponent okoli volana. 
• Vzdrževanje armaturne plošče. 
• Vzdrževanje komponent okoli spodnje konzole 

pred sovoznikovim sedežem. 
• Vgradnja avdionaprav. 
• Popravilo ali spreminjanje komponent okoli 

sprednje  s t ran i  voz i la . 
• Popravilo ali spreminjanje obese. 
• Za odjavo vozila se obrnite na pooblaščenega 

generalnega zastopnika ali prodajalca za vozila 
MITSUBISHI FUSO. Zračni meh SRS se lahko v 
nasprotnem primeru nepričakovano sproži in 
povzroči poškodbe. 

• Tokokrog zračnega meha SRS ne testirajte z 
električno testno napravo. Naprava bi lahko 
povzročila motnjo delovanja zračnega meha 
SRS. 

• Ne udarjajte po vložku volana ali drugih delih v 
območju, kjer je shranjen zračni meh SRS, in teh 
komponent ne izpostavljajte preveliki sili. To 
lahko prepreči normalno delovanje zračnega 
meha SRS in tako poveča tveganje za hude 
poškodbe. 
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NAPOTEK: 
Ob prodaji vozila razložite, da je vozilo opremljeno z zračnim 
mehom SRS in se prepričajte, da so v vozilu tudi navodila. 

7 Sistem zateznikov varnostnih pasov 
•  Voznikov in sovoznikov varnostni pas v vozilu z 
 zračnimi mehovi SRS imata tudi sistem zateznikov, 
 ki v primeru močnega čelnega trka bliskovito napne 
 varnostne pasove. 

•  Ker močno zadrži voznika in sovoznika, sistem 
 zateznikov poveča učinkovitost varnostnih pasov in 
 zračnih mehov SRS. 

   OPOZORILO 
• Za popolno učinkovitost sistema zateznikov 

varnostnih pasov upoštevajte naslednje: 
Pravilno si pripnite varnostni pas. 
Varnostni pas namestite v pravilni položaj. 

• Sistema zateznikov varnostnih pasov ne 
montirajte, demontirajte ali razstavljajte sami. Če 
je sistem zateznikov varnostnih pasov treba 
popraviti, se obrnite na pooblaščenega 
generalnega zastopnika ali prodajalca za vozila 
MITSUBISHI FUSO. Napačno ravnanje lahko 
povzroči pomanjkljivo delovanje sistema 
zateznikov varnostnih pasov in tako tudi 
poškodbe. 

• Glede uničenja vozila se obrnite na pooblaščeno 
prodajno organizacijo oz. pooblaščenega 
prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. V 
nasprotnem primeru lahko sistem zateznikov 
varnostnih pasov nepričakovano odpove in 
povzroči poškodbe. 

NAPOTEK: 
Ponovna uporaba že rabljenega sistema zateznikov 
varnostnih pasov ni mogoča. Poskrbite za zamenjavo pri 
pooblaščenem generalnem zastopniku ali prodajalcu za vozila 
MITSUBISHI FUSO. 
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Volan 

  OPOZORILO 
• Po vsaki nastavitvi premikajte volan sem ter tja in tako 

preverite, ali se je dobro zaskočil. V nasprotnem 
primeru se lahko ročica pomakne v začetni položaj, 
zaradi česar se lahko volan premakne in povzroči 
nezgodo. 

• Nastavitve izvajajte, ko je vozilo parkirano. 
Nastavljanje volana med vožnjo je nevarno, ker 
preusmeri vašo pozornost oz. se volan lahko 
premakne bolj, kot ste želeli. 

Volan lahko nastavite na želeno višino z nagibanjem volana 
naprej in nazaj. Volan in sedež namestite v položaj, ki je 
najbolj primeren za udobno in varno vožnjo. 
• Povlecite vzvod zapaha (1) in nato nastavite višino ter 

kot volana, ki vam najbolj ustrezata. 
• Za varno pritrditev volana pritisnite vzvod zapaha nazaj. 

(2) Nastavljanje 
(3) Pritrditev 
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Razporeditev stikal in upravljalnih 
elementov 

 

(1) Stikalo zaganjalnika 

(2) Pedal za plin 

(3) Zavorni pedal 

(4) Pedal sklopke 

(5) Prestavna ročica 

(6) Ročica parkirne zavore 

(7) Opozorilna lučka opozorilnih utripalk 

(8) Kombinirano stikalo (stikalo za brisalnike in 

napravo za spiranje stekla, stikalo motorne 

zavore) 

(9) Kombinirano stikalo (stikalo za luči, stikalo 

za menjavo voznega pasu/zasenčene luči, 

stikalo smernikov, stikalo za sprednji meglenki 

<dodatna oprema>) 

(10) Stikalo za način ECO 

<vozila s sistemom DUONIC®> 

(11) Stikalo za pogon na sprednji kolesi 

<modeli FG>    

      Gl. 8-5 

(12) Stikalo za sprednji meglenki 

(13) Stikalo za zadnji meglenki 

(14) Stikalo za pomožni pogon <vozila s 

pomožnim pogonom>    

Gl. 8-2 

(15) Izklopnik ESP® 

<vozila s sistemom ESP®> Gl. 8-10 

(16) Stikalo za čiščenje filtra trdih delcev (DPF) 

(17) Stikalo za ogrevanje zunanjih ogledal 

<dodatna oprema> 

(18) Izklopnik sistema ISS <dodatna oprema> 

(19) Uravn alno stikalo za žaromete



 

3 

Zagonski ključ 

1 Položaj zagonskega ključa  

    OPOZORILO 
Med vožnjo stikala zaganjalnika nikoli ne obrnite v 

noben drug položaj kot položaj »ON«. Če stikalo 

zaganjalnika obrnete v položaj »ACC«, je to lahko 

nevarno, saj lahko pride do zaustavitve motorja in do 

naslednjih težav:  

• Zavorna moč se ekstremno zmanjša. 

• Servovolan preneha delovati in upravljanje volana 

postane zelo oteženo. 

• Pojavi se okvara sistema za vbrizgavanje goriva .  

• Električni tokokrogi za opozorilne lučke in merilne 

instrumente prenehajo delovati in pride do izpada 

električnih delov. 

Če zagonski ključ odstranite iz stikala zaganjalnika, 

zaklepanje volanskega droga onemogoči krmiljenje.  

   POZOR 

• Zagonskega ključa ne obrnite v položaj »START«, ko 

motor teče. To lahko poškoduje motor.  

• Zagonskega ključa ni mogoče obrniti iz položaja 

»ACC« v položaj »LOCK«, razen če je potisnjen 

navznoter. Nikoli ne poskušajte na silo. Ključ pri 

obračanju iz položaja »ACC« v položaj »LOCK« 

držite pritisnjenega navznoter.  

• Navadite se, da zagonski ključ po izklopu motorja 

vedno izvlečete. Če ključ v ključavnici dlje časa 

pustite v položaju »LOCK«, »ON« ali »ACC«, lahko 

pride do izpraznitve akumulatorja, zaradi česar 

motorja ni več mogoče zagnati.  

• Izogibajte se daljši uporabi položaja »ON« ali »ACC«, 

npr. za poslušanje radia (dodatna oprema), saj se 

lahko akumulator popolnoma izprazni.  
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• LOCK 

Zagonski ključ (1) lahko vstavite in izvlečete samo v tem 

položaju. Če želite, da je ključ v položaju »LOCK«, ga 

obrnite v položaj »ACC«, nato pa potisnite navznoter. Ključ 

pri obračanju v položaj »LOCK« držite pritisnjenega 

navznoter. Ko ključ odstranite, se volan zaklene. 

Uporabljati je mogoče stikalo za luči, opozorilne utripalke, 

notranjo luč, hupo, centralno zaklepanje in luči smernikov. 

• ACC 

Motor v tem položaju ne teče. 

Uporabljati je mogoče radio in vžigalnik. 

• ON 

Motor v tem položaju teče. 

Vsi električni tokokrogi delujejo. 

• START 

V tem položaju je mogoče zagnati motor. Takoj ko motor 

teče, spustite ključ in stikalo se samodejno pomakne nazaj v 

položaj »ON«. 

 

 

NAPOTEK: 

• Ključ obrnite šele, ko ste ga do konca vstavili v zagonsko 

ključavnico. 

• Če ključa ne morete obrniti, volan med obračanjem ključa 

rahlo pomikajte v desno in levo. 

 

2. Opozorilni alarm za zagonski ključ Ko pri 

izklopljenem motorju odprete vrata in pustite ključ v stikalu 

zaganjalnika, se zasliši brenčač. Izvlecite zagonski ključ iz stikala 

in ga vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo. 
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Zagon motorja 

   OPOZORILO 

• Motorja ne segrevajte s tekom na mestu v garaži ali katerem 

drugem zaprtem prostoru. Motorja v garaži ali katerem drugem 

zaprtem prostoru ne pustite teči dlje, kot je to potrebno, saj 

zaradi kopičenja izpušnih plinov obstaja nevarnost zastrupitve. 

Izpušni plini vsebujejo ogljikov monoksid (CO), ki lahko, če ga 

vdihavamo, povzroči izgubo zavesti ali smrt. 

• Če v voznikovi kabini vonjate izpušne pline, preverite izpušno 

cev oz. ali iz lukenj ali razpok, ki so nastale zaradi korozije ali 

poškodb, uhajajo izpušni plini. Če izpušni plini uhajajo, naj 

izpušno cev preverijo pri pooblaščenem generalnem 

zastopniku ali trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

Če so izpušni plini iz izpušne cevi prodrli v voznikovo kabino, 

jo prezračite s svežim zrakom, tako da odprete okna ali vrata. 

• Prepričajte se, da pod ali za parkiranim vozilom ni lahko 

vnetljivih predmetov, zlasti v bližini izpušne cevi. Zaradi 

vročine iz motorja ali izpušne cevi bi lahko prišlo do požara. 

• Ko vklopite motor, se prepričajte, da med ogrevanjem motorja 

sedite na voznikovem sedežu v pravilnem položaju. Če se 

naslanjate skozi okno v vratih, ali ne sedite pravilno, vozilo pa 

se začne nenadoma premikati, lahko pride do resne nezgode. 

• Motorja nikoli ne poskušajte zagnati s potiskanjem. 

Pri tem lahko pride do slabega odzivanja zavor in zelo 

oteženega upravljanja volana, kar lahko povzroči nezgodo. Pri 

vozilih s sistemom DUONIC® motorja ni mogoče zagnati s 

potiskanjem in če to poskušate, se lahko poškoduje menjalnik. 

• Pri vozilih s sistemom DUONIC® je motor mogoče zagnati, ko 

je prestavna ročica v položaju »P« ali »N«. Vendar pa je treba 

zaradi varnosti motor zagnati, ko je ročica v položaju »P«. 

Motorja ne zaganjajte, ko je ročica v položaju »N«, razen v 

nujnem primeru, na primer ko se je motor izklopil na prehodu 

čez železniško progo. 
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NAPOTEK: 

• Potem ko ste motor zagnali, da se segreje, ga pustite teči 1 

do 2 minuti. 

• Zaganjalnik naj ne bo aktiviran več kot 15 sekund, saj bi se 

lahko poškodoval ali pa bi prišlo do izpraznitve akumulatorja. 

• Če je zaganjalnik aktiviran neprekinjeno 10 sekund, motor pa 

se še vedno ne zažene, obrnite stikalo zaganjalnika v položaj 

»ACC« in počakajte približno 30 sekund, da si lahko 

akumulator opomore, preden ponovno izvedete postopek 

zagona. 

• Zaganjalnika ne aktivirajte večkrat zaporedoma v kratkem 

časovnem obdobju. Če morate zaganjalnik za zagon motorja 

aktivirati več kot enkrat, počakajte najmanj tri sekunde med 

posameznimi poskusi zagona. V nasprotnem primeru bi 

lahko prišlo do poškodb in/ali slabega delovanja motorja in 

zaganjalnika. 

• Če je vozilo teden dni ali več mirovalo, ali po zamenjavi 

motornega olja oz. oljnega filtra obvezno zaganjajte motor, 

preden ga vklopite. 

• Uporaba visokozmogljivostnega akumulatorja v hladnih 

regijah izboljša odziv motorja ob zagonu.  

1 Korak i pred zagonom motor ja  

1. Zategnite ročno zavoro do konca. 

2. Vozila z mehanskim menjalnikom: 

Prestavno ročico pretaknite v položaj prostega teka. Vozila s 

sistemom DUONIC®: 

Prestavno ročico pretaknite v položaj »P«. 

3. Do konca pritisnite zavorni pedal. 

  POZOR 

Zaradi varnosti držite zavorni pedal p r i t i s n j e n  d o  k o n c a ,  

d o k l e r  s e  m o t o r  ne zažene. 

2 Potek zagona  

Opis, kako zagnati motor pri vozilu s sistemom DUONIC®, 

najdete na naslednji strani.   Gl. 5-24 

1. Zagonski ključ obrnite v položaj »ON«.
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2. Preverite, ali lučka prikaza  zasveti.  

• Če signalna lučka  ne zasveti, držite zavorni pedal 
(pri vozilu s sistemom DUONIC®) ali pedal sklopke (1) 
(pri vozilu z mehanskim menjalnikom) pritisnjen in obrnite 
stikalo zaganjalnika v položaj »START«, da zaženete 
motor. 

• Če signalna lučka  zasveti, počakajte, da ponovno 
preneha svetiti. Ko je lučka prenehala svetiti, držite 
zavorni pedal (pri vozilu s sistemom DUONIC®) ali pedal 
sklopke (pri vozilu z mehanskim menjalnikom) pritisnjen 
in obrnite stikalo zaganjalnika v položaj »START«, da 
zaženete motor. 

NAPOTEK: 

Če je motor, potem ko je signalna lučka  

prenehala svetiti, težko zagnati, je pod 
določenimi pogoji prišlo do motnje naprave za 
predgretje. Vozilo naj pregledajo pri pooblaščeni 
prodajni organizaciji oz. pooblaščenem 
prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

3. Stikalo zaganjalnika spustite, ko se motor zažene. 

Če se z vozilom ne nameravate takoj odpeljati, stopite s 

pedala. 

4. Ko se je motor zagnal, ga pustite 1 do 2 minuti teči, da se 

segreje.    Gl. 5-9 

 

NAPOTEK: 
V hladnem letnem času motor takoj po zagonu 

pod določenimi pogoji teče z višjo vrtilno frekvenco 
v prostem teku kot običajno. Vrtilna frekvenca 
motorja se s segrevanjem hladilnega sredstva 
vrne na običajne vrednosti.

Vrtilna frekvenca motorja v prostem teku 

650 vrt./min 
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3 Zagon motor ja, če je b i lo  vozi lo  d l je  časa 
park irano 

Če vozilo teden dni ali več ni bilo v uporabi ali sta bila zamenjana 

motorno olje in oljni filter, motor potrebuje olje. Pred zagonom je 

treba motor v skladu z naslednjim postopkom zaganjati, da se 

olje razporedi na njegove različne komponente. 

    POZOR 

• Da bi zagotovili maksimalno varnost, se prepričajte, da je 

ročna zavora zategnjena do konca in da so kolesa blokirana 

z zagozdami. 

• Zaganjanje je izjemno pomembno v povezavi z zaščito 

turbopolnilnika. 

1. Zategnite ročno zavoro do konca. 

2. Vozila z mehanskim menjalnikom: 

Prestavno ročico pretaknite v položaj prostega teka. 

Vozila s sistemom DUONIC®: 

Prestavno ročico pretaknite v položaj »P«. 

3. Motor zaženite kot običajno, vendar vam ni treba čakati, da 

signalna lučka [ ] preneha svetiti. 

4. Brez da bi pritisnili na pedal za plin, obrnite stikalo 

zaganjalnika v položaj »START« in pustite motor teči 

približno 15 sekund. 

Ko se motor zažene, spustite zagonski ključ in približno 15 

sekund ne pritisnite pedala za plin.  

4 Tek motor ja pr i  prekucnjeni  voznikovi kabin i  

Če morate motor pustiti teči pri prekucnjeni voznikovi kabini 

zaradi preverjanja ali vzdrževanja, upoštevajte naslednja 

varnostna navodila: 

• Močno zategnite ročno zavoro in blokirajte kolesa. 

• Prestavno ročico pretaknite v nevtralni položaj. 

• Prepričajte se, da v bližini motornega prostora ni nikogar in 

obrnite zagonski ključ v položaj »START«, da zaženete 

motor.
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Segrevanje motorja 

Pred začetkom vožnje pustite motor teči 1 do 2 minuti, da 

se segreje.  

    OPOZORILO 
• Motorja ne segrevajte v garaži ali katerem drugem 

zaprtem objektu. Če motor zaženete v garaži, ga ne 

pustite teči dlje, kot je to potrebno, saj je kopičenje 

izpušnih plinov v zaprtih območjih zelo nevarno.  

Izpušni plini vsebujejo ogljikov monoksid (CO), ki 

lahko, če ga vdihavamo, povzroči izgubo zavesti ali 

smrt. 

• Če v voznikovi kabini vonjate izpušne pline, preverite 

izpušno cev oz. ali iz lukenj ali razpok, ki so nastale 

zaradi korozije ali poškodb, uhajajo izpušni plini. Če 

izpušni plini uhajajo, naj izpušno cev preverijo pri 

pooblaščenem generalnem zastopniku ali trgovcu za 

vozila MITSUBISHI FUSO. 

Če so v voznikovo kabino iz izpušne cevi prodrli 

izpušni plini, poskrbite za dovod svežega zraka v 

voznikovo kabino z odpiranjem oken ali vrat.  

• Prepričajte se, da pod ali za parkiranim vozilom ni 

lahko vnetljivih predmetov, zlast i v bližini izpušne 

cevi. Zaradi vročine iz motorja ali izpušne cevi lahko 

pride do požara. 

    POZOR 

Če ne počakate, da se motor dovolj segreje, lahko pride 

med drugim do naslednjih težav.  

• Ko speljete ali povišate vrtilno frekvenco motorja, 

lahko pride do močne obrabe valjev in batov. To pa 

lahko povzroči izpad motorja, ker se olje v motorju še 

ni dovolj razporedilo. 

• Pride lahko do izpada turbopolnilnika, saj se ta začne 

pri veliki hitrosti vrteti, preden v gred turbopolnilnika 

priteče dovolj olja. 

• Prepričajte se, da je prestavna ročica v položaju 

prostega teka (pri vozilu z mehanskim menjalnikom) 

ali, da je prestavna ročica v položaju »P« in da je 

prikazan položaj prestave »P« (pri vozilu s sistemom 

DUONIC®). 
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OPOMBA: 

• Če pustite motor predolgo teči v prostem teku, po 

nepotrebnem porabljate gorivo. To škoduje okolju in ne 

odraža ustreznega ravnanja z viri. Zato motor vedno izklopite, 

četudi vozilo zapustite samo za kratek čas. 

Če speljete takoj po zagonu (še hladnega) motorja, to 

povzroči naslednje težave: 

• V regijah z nizkimi temperaturami je ekstremno hladen 

motor vzrok za slabo odzivanje goriva ob zagonu, zaradi 

česar je motor nagnjen h klenkanju. 

• Pri vozilih s sistemom DUONIC® lahko pretikanje prestav 

traja nekaj časa, če motorja ne segrejete dovolj. 

• Bel dim iz izpušne cevi, če speljete po relativno dolgem času 

v prostem teku ali pri pospeševanju vozila. 

• Bel dim iz izpušne cevi, če speljete neposredno po zagonu 

motorja. 

• Neprijeten vonj izpušnih plinov (kiselkast). 

• V hladnem letnem času motor takoj po zagonu pod 

določenimi pogoji teče z višjo vrtilno frekvenco v prostem teku 

kot običajno. 

Vrtilna frekvenca motorja se s segrevanjem hladilnega 

sredstva vrne na običajne vrednosti. 

1. Ko se je motor zagnal, spustite pedal sklopke (1).   

2. Motor pustite teči 1 do 2 minuti, da se segreje. 

3. Vrtilna frekvenca v prostem teku se s segrevanjem 

hladilnega sredstva spusti na običajne vrednosti. 

 

Vrtilna frekvenca motorja v prostem teku  

650 vrt./min 
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Izklop motorja 

    OPOZORILO 

• Vozila nikoli ne premikajte pri izklopljenem 

motorju, saj je lahko zaviranje izjemno počasno in 

krmiljenje zelo oteženo. Poleg tega bi lahko 

zaradi tega izpadlo vbrizgavanje goriva.  

• Motor in izpušna cev sta takoj po zaustavitvi 

vozila zelo vroča. Vozila ne parkirajte v bližini 

lahko vnetljivih predmetov, na primer suhe trave. 

• Vozila ne pustite parkiranega, če je volan obrnjen 

do konca v eno od obeh smeri. To povzroči padec 

tlaka in zato pride do hitre ponastavitve položaja 

volana, pri čemer se lahko poškodujete.  

•   V nobenem primeru ne parkirajte na pobočju. 

Vozilo, ki je parkirano na pobočju, se lahko začne 

nenadzorovano premikati in povzroči nezgodo.  

Če se parkiranju na pobočju ne morete izogniti, 

izvedite naslednje: Močno zategnite ročno zavoro 

in pretaknite prestavno ročico v položaj »P« 

(vozila s sistemom DUONIC®), zavarujte kolesa s 

podložnimi zagozdami in za večjo varnost v 

primeru premikanja vozila zavrtite volan v 

nasprotno smer ovire (npr. pločnik).  

•  Pri vozilih s sistemom DUONIC®: vozila nikoli ne 

parkirajte samo s prestavno ročico v položaju 

»P«; vedno zategnite tudi ročno zavoro. Če vozilo 

parkirate na strmem pobočju in pretaknete 

prestavno ročico v položaj »P«, brez da bi pri tem 

aktivirali še ročno zavoro, postane premikanje 

prestavne ročice zelo oteženo, v najslabšem 

primeru pa ni več mogoče pretakniti iz vklopljene 

prestave menjalnika. Če pride do tega, pretaknite 

prestavno ročico v položaj »N« in potem ko ste se 

prepričali, da je prikazan položaj prestave »N«, 

pretaknite ročico v položaj »D«.  

    POZOR 

•  Če motor izklopite takoj po vožnji navkreber ali 

vožnji v območju visoke vrtilne frekvence, olje, ki
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oskrbuje turbopolnilnik, naraste na nenavadno visoko 

temperaturo in gred rotorja bi se lahko zagozdila. Da bi to 

preprečili, pustite motor najmanj 3 minute teči v prostem teku, 

namesto da bi ga takoj izklopili. 

•  Motor izklopite samo iz stanja prostega teka. Izklop motorja iz 

območja visoke vrtilne frekvence bi lahko povzročil izpad 

motorja.  

1. Zavorni pedal držite pritisnjen in zategnite ročno zavoro. 

2. Vozila z mehanskim menjalnikom: 

Prestavno ročico pretaknite v položaj prostega teka. Vozila s 

sistemom DUONIC®: 

Prestavno ročico pretaknite v položaj »P«. Prepričajte se, da 

je prikazan položaj prestave »P«. 

3. Preden motor izklopite, ga pustite teči v prostem teku več kot 

3 minute. 

Če se vozilo premika, se deli motorja močno segrejejo. To 

velja zlasti med vožnjo navkreber ali vožnjo z veliko hitrostjo. 

Zato pustite, da se motor dovolj ohladi, tako da ga pred 

izklopom pustite nekaj časa teči v prostem teku. 

4. Zagonski ključ obrnite v položaj »ACC«, da izklopite motor. 

Sistem za zaustavitev/zagon (ISS) v 

prostem teku  

<Vozila s sistemom za zaustavitev/zagon (ISS) v prostem teku> 

Sistem za zaustavitev/zagon (ISS) v prostem teku je namenjen 

izboljšani porabi goriva in zmanjšanju emisij izpušnih plinov s 

samodejnim izklopom motorja ob zaustavitvi vozila in 

samodejnim zagonom ob speljevanju. 

  OPOZORILO 
Ko je motor samodejno izklopljen, se z vozilom ne spuščajte 

navzdol po pobočju. Pri tem je krmiljenje oteženo in tudi zavore 

se odzivajo zelo počasi, kar lahko povzroči hudo nezgodo.
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  POZOR 

•  Ko je motor samodejno izklopljen, obvezno držite zavorni 

pedal pritisnjen, saj bi se lahko v nasprotnem primeru vozilo 

začelo premikati in povzročilo nepričakovano nezgodo. 

•  Ko zapustite voznikov sedež, obrnite stikalo zaganjalnika v 

položaj »LOCK« in močno zategnite parkirno zavoro, saj se 

lahko v nasprotnem primeru vozilo začne premikati in 

povzroči nepričakovano nezgodo. 

•  Na krajih z močnimi magnetnimi polji, na primer v bližini 

magnetnega dvigala, pritisnite izklopnik sistema ISS, da 

deaktivirate funkcije ISS, saj lahko sistem v nasprotnem 

primeru izpade in povzroči nepričakovano nezgodo. 

•  Pri preverjanju vozila pritisnite izklopnik sistema ISS, da 

deaktivirate funkcije ISS. Če pride med preverjanjem do 

izpada sistema, lahko to povzroči nepričakovano nezgodo. 

NAPOTEK: 

•  Če želite motor za dalj časa izklopiti, obvezno obrnite stikalo 

zaganjalnika v položaj »LOCK«, da preprečite poslabšanje 

zmogljivosti akumulatorja. 

•  ISS se nanaša na zaustavitev/zagon v prostem teku.  

1. Upravljalni elementi in prikazi  
(1)  Izklopnik sistema ISS 

Za deaktiviranje funkcij ISS. 

(2)  Signalna lučka  

Ta lučka utripa ali zasveti, ko je sistem ISS deluje. Če ostane 

lučka vklopljena, je na sistemu ISS težava. 

Signalna lučka  utripa ali zasveti, odvisno od stanja 
delovanja sistema ISS, kot je prikazano spodaj: 

 

2. Delovanje sistema ISS 

2.1 Pogoji, pod katerimi sistem ISS ne deluje 

• S pritiskom izklopnika sistema ISS se deaktivirajo funkcije 

ISS. 

• Uporabi se pomožni pogon <vozila s pomožnim pogonom>. 

• Napetost akumulatorja ni normalna.

Stanje delovanja   Signalna lučka  

Priprava na samodejni izklop motorja 
Hitro utripanje (0,5-

sekundni interval) 

Izvede se samodejni izklop motorja 
Počasno utripanje (2-

sekundni interval) 

• • Samodejni zagon motorja se 

razveljavi 
(vrata se med samodejnim 

izklopom motorja odprejo) 
• • Izpad sistema ISS 

Sveti 
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• Prikaz temperature hladilnega sredstva prikazuje največ 4. 

črtico na skali oz. najmanj 9. črtico na skali. • Kabina je 

dvignjena. 

•  Signalna lučka zasveti. 

•  Samodejna regeneracija filtra trdih delcev oz. regeneracija 

filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu je aktivirana. 

•  Voznikova oz. sovoznikova vrata so odprta. 

•  Stikalo smernikov je aktivirano oz. stikalo za opozorilne 

utripalke je pritisnjeno. <Vozila s sistemom DUONIC®> 

 

2.2 Izklopnik sistema ISS 

Če pritisnete izklopnik sistema ISS (1), se funkcije ISS 

deaktivirajo. Če želite izklopno funkcijo ISS razveljaviti, ponovno 

pritisnite stikalo. 

Ko so funkcije ISS deaktivirane, sveti signalna lučka (2) na 

stikalu. 

NAPOTEK: 

Četudi ste pritisnili izklopnik sistema ISS, da bi deaktivirali 

funkcije ISS, se funkcije ISS samodejno aktivirajo, ko stikalo 

zaganjalnika obrnete v položaj »LOCK«. 

 

2.3 Vozila s sistemom DUONIC®  

•  Samodejni izklop motorja 

 

   POZOR 
V nobenem primeru ne dovolite, da se motor samodejno izklopi, 

ko je vozilo ustavljeno in je volan zasukan do konca v eno od 

obeh smeri. To povzroči padec tlaka in zato pride do hitre 

ponastavitve položaja volana, pri čemer se lahko poškodujete. 

Funkcije ISS se aktivirajo, ko je hitrost vozila večja od 10 km/h 

(6 milj na uro). 

1. Pritisnite zavorni pedal do konca, da zaustavite vozilo. 

Ko ste vozilo zaustavili, signalna lučka  nekaj sekund 
hitro utripa. Ko začne utripati počasi, se je motor samodejno 
izklopil. 

2. Med samodejnim izklopom motorja držite zavorni pedal 

pritisnjen do konca. 

Med samodejnim izklopom motorja lučka  utripa 
počasi (2-sekundni interval). 

•  Če pustite prestavno ročico v položaju »D«, ko vozilo 

zaustavite in je motor samodejno izklopljen, se zavorna moč 

za nekaj sekund ohrani, dokler ne pride do lezenja, tudi po 

tem, ko ste izpustili zavorni pedal. Zavorna moč se ne ohrani, 

če vozilo zaustavite in je prestavna ročica v položaju »N«, ali 

če prestavno ročico pretaknete v položaj »N« med 

samodejnim izklopom motorja.
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NAPOTEK: 

• Motor se ne izklopi samodejno, če odprete voznikova ali 

sovoznikova vrata, preden se delovanje sistema za 

samodejni izklop motorja zaključi. Zaprite vrata, da 

omogočite samodejni izklop motorja. 

•  Če je sistem ISS aktiviran in je motor izklopljen, medtem ko 

žarometi (zasenčene luči) ali sprednji meglenki <vozila s 

sprednjimi meglenkami> svetita, se žarometi (zasenčene 

luči) ali sprednji meglenki <vozila s sprednjimi meglenkami> 

samodejno izklopita. 

Ob samodejnem zagonu motorja se žarometi samodejno 

vklopijo. 

•  Ko je sistem ISS aktiviran in je motor samodejno izklopljen, 

klimatska naprava <vozila s klimatsko napravo> 1 minuto 

krmili ventilator. 

Če je bil motor dlje časa samodejno izklopljen in želite 

vklopiti klimatsko napravo, pritisnite izklopnik sistema ISS, da 

deaktivirate funkcije ISS. Nato pretaknite prestavno ročico v 

položaj »P« in zaženite motor s stikalom zaganjalnika. 
• Samodejni zagon motorja 
1. Držite zavorni pedal pritisnjen do konca. 

2. Če je prestavna ročica v položaju »D« ali »N«, se motor 

samodejno zažene, ko sprostite zavorni pedal. Zavorna moč 

se ne ohrani, če vozilo zaustavite in je prestavna ročica v 

položaju »N«, ali če prestavno ročico pretaknete v položaj 

»N« med samodejnim izklopom motorja. 

Če je bila prestavna ročica v položaju »N« ali »P« med 

samodejnim izklopom motorja, se motor samodejno zažene, 

ko pretaknete ročico v položaj »D« ali »R« in držite zavorni 

pedal pritisnjen do konca. 

Če je prestavna ročica v položaju »D«, se motor samodejno 

zažene, ko pretaknete prestavno ročico v položaj za ročno 

pretikanje in držite zavorni pedal pritisnjen do konca. 

NAPOTEK: 
• Med samodejnim izklopom motorja se zasliši brenčač, ko 

odprete voznikova ali sovoznikova vrata, ne da bi aktivirali 

ročno zavoro. Brenčač se izklopi, ko aktivirate ročno zavoro. 

• Če je bil sistem deaktiviran z odpiranjem voznikovih ali 

sovoznikovih vrat med samodejnim izklopom motorja, pustite 

motor s stikalom zaganjalnika vklopljen, potem ko ste 

prestavno ročico pretaknili v položaj »P«. 
2.4 Vozi la z mehansk im menja ln ikom  
• Samodejni izklop motorja 
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   POZOR 
V nobenem primeru ne dovolite, da se motor samodejno izklopi, 

ko je vozilo ustavljeno in je volan zasukan do konca v eno od 

obeh smeri. To povzroči padec tlaka in zato pride do hitre 

ponastavitve položaja volana, pri čemer se lahko poškodujete.  

Funkcije ISS se aktivirajo, takoj ko 

hitrost vozila prekorači 10 km/h. 

1. Zaustavite vozilo in pretaknite prestavno ročico v položaj 

prostega teka. Sprostite pedal sklopke. 

Nato signalna lučka  hitro utripa. Ko začne utripati 
počasi, je motor samodejno izklopljen. 

2. Med samodejnim izklopom motorja držite zavorni pedal 

pritisnjen do konca. 

NAPOTEK: 
• Motor se ne izklopi samodejno, če odprete voznikova ali 

sovoznikova vrata, preden se delovanje sistema za 

samodejni izklop motorja zaključi. Zaprite vrata, da 

omogočite samodejni izklop motorja. 

• Če je sistem ISS aktiviran in je motor izklopljen, medtem ko 

žarometi (zasenčene luči) ali sprednji meglenki svetita, se 

žarometi (zasenčene luči) ali sprednji meglenki <vozila s 

sprednjimi meglenkami> samodejno izklopita. Ob 

samodejnem zagonu motorja se žarometi samodejno 

vklopijo. 

• Ko je sistem ISS aktiviran in je motor samodejno izklopljen, 

klimatska naprava <vozila s klimatsko napravo> 1 minuto 

krmili ventilator. 

Če je bil motor dlje časa samodejno izklopljen in želite vklopiti 

klimatsko napravo, pritisnite izklopnik sistema ISS, da 

deaktivirate funkcije ISS. Nato motor zaženite s stikalom 

zaganjalnika.  

• Samodejni zagon motorja 

1. Držite zavorni pedal pritisnjen do konca. 

2. Če je prestavna ročica v položaju prostega teka, se motor 

samodejno zažene, ko do konca pritisnete zavorni pedal. 

Hkrati preneha svetiti signalna lučka [ ]. 

3. Če se motor ne zažene znova samodejno, držite zavorni 

pedal pritisnjen do konca. 

Prepričajte se, da je prestavna ročica v položaju prostega 

teka, do konca pritisnite pedal sklopke in nato zaženite motor 

s stikalom zaganjalnika. 
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NAPOTEK: 

• Med samodejnim izklopom motorja se zasliši brenčač, ko 

odprete voznikova ali sovoznikova vrata, ne da bi aktivirali 

ročno zavoro. Brenčač se izklopi, ko aktivirate ročno zavoro. 

• Če je bil sistem deaktiviran z odpiranjem voznikovih ali 

sovoznikovih vrat med samodejnim izklopom motorja, pustite 

motor s stikalom zaganjalnika vklopljen, potem ko ste do 

konca pritisnili pedal sklopke. 

• Če je bil motor zadušen, se motor ne zažene samodejno, če 

do konca pritisnete pedal sklopke. Zaženite motor s stikalom 

zaganjalnika, potem ko ste do konca pritisnili pedal sklopke. 

• Če prestavno ročico pretaknete v kateri koli položaj razen v 

položaj prostega teka, se lahko zgodi, da se motor takoj po 

pritisku pedala sklopke do konca ne zažene samodejno. V 

tem primeru ponovno pretaknite prestavno ročico v položaj 

prostega teka. Nato sprostite pedal sklopke in ga ponovno 

pritisnite do konca. 

• Če pedal sklopke takoj pritisnete do konca, potem ko je bil 

motor samodejno izklopljen, se lahko zgodi, da pride pri 

samodejnem zagonu motorja do manjšega zamika.  

 
Pedali  

1. Pedal  za pl in (1)  

     OPOZORILO 

Če uporabljate talno preprogo, se prepričajte, da gre za 

originalno talno preprogo za vozila Mitsubishi Fuso in jo 

ustrezno položite. Talne preproge ne polagajte čez pedal 

za plin ali omejevalnik pedala za plin. Talne preproge ne 

polagajte čez drugo talno preprogo. Neupoštevanje teh 

navodil bi bilo nevarno, saj bi lahko bilo pomikanje pedala 

za plin v izhodiščni položaj pri sproščanju ovirano. 

Zaradi prehitrega teka motorja se poviša tudi poraba goriva. 

NAPOTEK: 

Zaradi varnosti se pospeševalna funkcija razveljavi in vrtilna 

frekvenca motorja pade v prosti tek, če sta hkrati do konca 

pritisnjena zavorni pedal in pedal za plin. 
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2. Zavorni pedal (2) 

   OPOZORILO 

Pazite, da pod zavorni pedal ne zaidejo pločevinke 

ali drugi predmeti, saj bi lahko ovirali aktiviranje 

zavornega pedala, kar lahko privede do izjemno 

nevarne situacije. Na tleh naj ne bo pločevink in 

drugih predmetov. 

  POZOR 
Pri vozilu s sistemom DUONIC®  vedno pritisnite zavorni 

pedal do konca z desno nogo. Če pritisnete zavorni pedal 

z levo nogo, lahko to v nujnem primeru upočasni vaš 

odziv in zato lahko pride do nepričakovane nezgode. Do 

konca pritisnite pedal za plin in zavorni pedal, da se 

prepričate o njunih položajih, preden zaženete motor.  

• Če je vaše vozilo opremljeno s kolutnimi zavorami in 

med zaviranjem zaznate cviljenje, so zavorne obloge 

obrabljene do mejne vrednosti in jih je treba 

zamenjati. Vozilo naj pregledajo pri pooblaščeni 

prodajni organizaciji oz. pooblaščenem prodajalcu za 

vozila MITSUBISHI FUSO. 

• Zavorni pedal uporabljajte, kot je predvideno.   Gl.7-7 

 

3. Pedal sklopke (3) 

<Vozila z mehanskim menjalnikom> 

• Vozila ne vozite z nogo na pedalu sklopke, saj lahko 

skrajša njeno življenjsko dobo. Vožnja z nogo na 

pedalu sklopke bi lahko ovirala zaviranje z motorjem 

in izpušno zavoro.  

• Pri pretikanju pritisnite pedal sklopke do konca. Če 

pedala sklopke ne pritisnete dovolj globoko, sklopka 

drsi in morda poškoduje lamele sklopke. 

4. Naslon za noge (4) <vozila z naslonom za noge>
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Prestavna ročica 
 

 

    OPOZORILO 

V prostem teku ne položite roke na prestavno ročico tako, 

da jo potiskate ali vlečete. To je nevarno, saj bi se lahko 

vozilo začelo premikati in prišlo bi lahko do nezgode. Poleg 

tega se lahko pri tem poškoduje menjalnik. Upoštevajte 

tudi, da po namestitvi podaljška prestavne ročice, ki je na 

voljo na tržišču, zadostuje že malo moči, da ročico 

premaknete. 

 POZOR 

• Pretaknite iz prestave za vožnjo naprej v vzvratno prestavo ali 

obratno samo, ko vozilo popolnoma miruje. Pri vzvratni vožnji 

vedno preverite, ali je na vaši poti morda kakšna ovira. 

• Med pretikanjem pritisnite pedal sklopke do konca. Če pedala 

ne pritisnete do konca, sklopka drsi in lamele sklopke se 

poškodujejo, kar lahko povzroči nezgodo.  

• Shema pretikanja je vgravirana na zgornjem delu prestavne 

ročice. Oznaka »•« na slikah prikazuje nevtralni položaj. 

• Pri pretikanju med prestavami pritisnite pedal sklopke do 

konca. 

• Če je prestavna ročica v položaju za vzvratno prestavo (R), 

zasvetijo luči za vzvratno vožnjo, hkrati pa se zasliši brenčač 

za vzvratno vožnjo. Če je vaše vozilo opremljeno z 

brenčačem za vzvratno vožnjo na zadnjem delu vozila, se ta 

tudi zasliši. 

• Pri pretikanju v vzvratno prestavo upoštevajte naslednje: 

 • Motor mora teči z vrtilno frekvenco v prostem 

 teku. 

 • Prestavne ročice ne pretaknite v položaj za  vzvratno 

vožnjo (R) takoj po pritisku pedala  sklopke do konca, 

temveč 3 do 5 sekund pozneje. 

• Za vozila s sistemom DUONIC® glejte stran 5-20. 

NAPOTEK: 
Priporočamo, da z vozilom, ki ni naloženo in je na 
ravni podlagi, speljete v 2. prestavi.
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DUONIC® 

<Vozila s sistemom DUONIC®> Sistem DUONIC® 

združuje krmiljenje sklopke, menjalnika in motorja v enem 

sistemu za samodejno izvedbo aktiviranja/deaktiviranja 

sklopke ter pretikanja med speljevanjem in vožnjo.  

Mehanizem sklopke združuje dva sistema sklopke (pod 

imenom »dvojna sklopka«) in sistemu DUONIC® omogoča 

zagotavljanje lahko pomičnega in nesunkovitega 

pretikanja. 

NAPOTEK: 

DUONIC® je registrirana blagovna znamka podjetja Daimler AG. 

1. Kaj morate vedeti za varno in ustrezno 

uporabo vozila 

1.1 Pred zagonom motorja 

Pred zagonom motorja pritisnite z desno nogo na pedal 

za plin in zavorn i pedal, da se prepričate o njunem 

položaju in dobite občutek zanj.  

1.2 Lezenje 

Lezenje se nanaša na zelo počasno gibanje vozila, ki se 

pojavi, ko je prestavna ročica v položaju za vožnjo in je 

pedal za plin sproščen. 

Do tega pride na podlagi moči, ki jo motor prenese v 

prostem teku. 

 POZOR 
•  Da bi preprečili lezenje, držite zavorni pedal močno 

pritisnjen, ko pretikate prestavno ročico v položaj »R« 

ali »D«. V nobenem primeru ne sprostite ročne zavore, 

preden ne zaključite s pretikanjem.  

•  Držite zavorni pedal še naprej pritisnjen do konca, 

medtem ko navedba položaja na prikazu položaja 

prestave še vedno utripa. To je pomembno zlasti pri 

speljevanju na vzpenjajoči se cesti. Ker prestava še ni 

vklopljena in zato učinek lezenja še ni na voljo, 

medtem ko prikaz utripa, je možno, da se vozilo 

pomika vzvratno, ko sprostite zavorni pedal, kar lahko 

povzroči nezgodo.  

1.3 Aktiviranje zavornega pedala 

 

 POZOR 

Navadite se, da zavorni pedal vedno pritisnete do konca z 

desno nogo. Če uporabite levo nogo,  
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učinek pritiska na pedal ni popoln, kar lahko povzroči 

nezgodo, zlasti v primeru zaviranja v sili. Pred zagonom 

motorja pritisnite z desno nogo na pedal za plin in zavorni 

pedal, da se prepričate o njunem položaju.  

1.4 Zapuščanje vozila pri delujočem motorju  

Preden zapustite vozilo, se prepričajte, da je ročna 

zavora močno zategnjena, da je prestavna ročica v 

položaju »P« ter da je prikazan položaj prestave »P«. Če 

odprete vrata, ko motor teče, prestavna ročica pa je v 

položaju »D«, se zasliši neprekinjen zvok brenčača, ki 

vas na to opozori. 

Če prestavno ročico pri delujočem motorju pretaknete v 

položaj »R«, se zasliši prekinjen zvok brenčača.  

1.5 Parkiranje 

Če je možno, vozilo parkirajte na ravni, položni površini.  

Pri parkiranju vozila izvedite naslednje: 

Močno zategnite ročno zavoro, medtem ko držite zavorni 

pedal pritisnjen do konca, in nato pretaknite prestavno 

ročico v položaj »P«. 

Če morate vozilo parkirati na pobočju, dobro zategnite 

ročno zavoro, medtem ko držite zavorni pedal pritisnjen 

do konca, in nato pretaknite prestavno ročico v položaj 

»P«. Kolesa dodatno zavarujte s podložnimi zagozdami.  

1.6 Izbira položaja »R« (za vzvratno vožnjo)  

Preden pretaknete prestavno ročico v položaj »R«, vozilo 

popolnoma zaustavite. Položaja »R« ni mogoče izbrati, ko 

se vozilo premika. 

1.7 Vleka 

Če je vozilo potrebno odvleči, upoštevajte naslednje, saj 

se lahko v nasprotnem primeru sistem DUONIC® 

poškoduje. Motorja nikoli ne poskušajte zagnati s 

potiskanjem. 

• Preden vozilo odvlečete, pri modelu vozila FE ločite 

pogonsko gred ali dvignite zadnji kolesi z vlečnim 

vozilom. 

• Preden vozilo odvlečete, pri vozilu z ročno vklopljivim 

vsekolesnim pogonom dvignite sprednji kolesi in ločite 

pogonsko gred na pogonu na zadnji kolesi.  

1.8 Vožnja po spolzkem cestišču  
 

   OPOZORILO 
Pri vožnji po spolzkem cestišču (npr. mokrem ali 

poledenelem cestišču) uporabljajte način za ročno 

pretikanje. Uporaba načina za samodejno pretikanje 

na spolzkih cestiščih bi lahko privedla do nezgode iz 

naslednjih razlogov: 
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Bolj verjetno je, da do zanašanja pride zaradi 

samodejnih pretikanj v nižje prestave, ki se praviloma 

izvedejo pri vožnji v načinu za samodejno pretikanje.  

Do zanašanja hitro pride tudi s samodejnimi pretikanji 

v nižje prestave, ki sledijo popolnemu ali hitremu 

aktiviranju pedala za plin. 

Tudi če vozite v načinu za ročno pretikanje, bo vozilo 

verjetno zanašalo, če boste nenadoma pritisnili pedal 

za plin do konca ali hitro pretaknili v nižjo prestavo.  

1.9 Speljevanje na vzpenjajočih se cestah  

Pri speljevanju na vzpenjajočih se cestah se lahko vozilo 

premakne vzvratno, četudi poskuša učinek lezenja omejiti 

vzvratno premikanje. Če imate občutek, da se vozilo 

premika vzvratno, obvezno uporabite tudi ročno zavoro.   

2. Upravljalni elementi in prikazi  
(1)   P res tavna roč ica  

Za upravljanje delovanja sistema DUONIC® Potiskajte 
ročico, da se popolnoma zaskoči v vsakem položaju.  
(2)  Prikaz položaja prestave  
Prikazuje izbrano prestavo menjalnika. 
(3)  Prikaz načina za samodejno pretikanje  
Ta prikaz se prikaže med vožnjo v  
načinu za samodejno pretikanje. 
(4)  Stikalo za način ECO 
Če je to stikalo vklopljeno, je aktiviran varčni način, s 
katerim pride do zgodnjih pretikanj v višje prestave za 
učinkovitejšo porabo goriva.  
To stikalo je na voljo v načinu za samodejno pretikanje.  
(5)  Prikaz načina ECO  
Ta prikaz se pr ikaže, ko je aktiviran varčni  
nač in .  

(6)  Opozorila 
Če je pri sistemu DUONIC® prišlo do težave, se na 
večinformacijskem prikazovalniku prikaže eno od 
naslednjih opozoril. 

•    (rdeče) 

Prikazuje, da je sistem DUONIC® pokvarjen.  

•   (rdeče) 
Prikazuje, da je temperatura tekočine krmilnika sklopke 

neobičajno visoka. 

•   (oranžno) 

Prikazuje, da je sistem DUONIC® pokvarjen (vendar je 

vozilo mogoče voziti, če je možno samodejno ali ročno  

pret ikan je ) .  
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3. Prestavna ročica 

Ta ročica se uporablja za upravljanje delovanja sistema 

DUONIC®. Potiskajte ročico, da se popolnoma zaskoči v 

vsakem položaju. 

3.1 Napotki za upravljanje prestavne ročice 

•    Za preklop iz načina za samodejno pretikanje v način za 

ročno pretikanje uporabite eno od naslednjih metod s 

prestavno ročico v položaju »D«: 

•    Potisnite prestavno ročico v položaj »+« ali »–«. 

•  Potisnite prestavno ročico v položaj »A/M«. Na 

večinformacijskem prikazovalniku se prikaže »D«, ko je način 

za ročno pretikanje vklopljen. 

•    Za preklop nazaj iz načina za ročno pretikanje v način za 

samodejno pretikanje potisnite prestavno ročico iz položaja 

»D« v položaj »A/M«. Prikaz za samodejno pretikanje 

prikazuje »D«, ko je način za samodejno pretikanje vklopljen.  

•  Če prestavno ročico sprostite, potem ko ste jo potisnili v 

položaj »+«, »–« ali »A/M«, se vrne v položaj »D«. 

 

NAPOTEK: 

•  Če motor ni zagnan, upravljanje prestavne ročice ne vpliva na 

sistem DUONIC®. 

• Naslednji premiki prestavne ročice so možni samo, ko je 

zavorni pedal pritisnjen do konca: iz »P« v »R«; iz »N« v 

»R«. 

• Če se je akumulator izpraznil, ostane prestavna ročica 

zaklenjena in je ni mogoče upravljati, tudi če je zavorni pedal 

pritisnjen do konca. V tem času, če je prestavna ročica v 

položaju »P«, vozila ni mogoče premikati. 

Akumulator popravite z eno od naslednjih metod: 

• Napolnite akumulator. 

• Zamenjajte akumulator.                         Gl. 12-87 

• Priklopite prazni akumulator s kabli za zagon na 

dodatni akumulator drugega vozila.     Gl. 13-34 

 

3.2 Položaji prestav  

P: parkiranje 

• Ta položaj uporabite pri zagonu ali segrevanju motorja 

ustavljenega ali parkiranega vozila. 

•    Če je prestavna ročica v tem položaju, lahko zagonski ključ 

     izvlečete. 

•    Ta položaj uporabite, če uporabljate pomožni pogon. 

N: položaj prostega teka 

•    Ni prenosa moči na kolesa. 

•   Čeprav lahko ta položaj uporabljate tudi pri zagonu motorja,     

vam priporočamo, da obvezno uporabljate položaj »P« za 

večjo varnost. 

D: vožnja 

•   To je položaj za vožnjo. 
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• V načinu za samodejno pretikanje se pretikanje izvede 

samodejno, kot je prikazano spodaj, v skladu z 

natovorjenostjo vozila in hitrostjo. 

 

Shema pretikanja 

1  2  3  4  5  6

 

NAPOTEK: 

Sistem DUONIC® samodejno izbere prestavo za speljevanje, 

odvisno od strmine pobočja in natovorjenosti vozila. Na ravni ali 

spuščajoči se cesti izbere 2. prestavo in na vzpenjajoči se cesti 

1. prestavo. 

• Potiskanje prestavne ročice iz položaja »D« v položaj »A/M«, 

»+« ali »–« povzroči izbiro načina za ročno pretikanje. 

A/M: način za samodejno/ročno pretikanje 

Vsakič, ko potisnete prestavno ročico v ta položaj, se način 

pretikanja preklaplja med načinom za samodejno pretikanje in 

načinom za ročno pretikanje. 

+: pretikanje v višje prestave 

• Ta položaj uporabite za ročna pretikanja v višje prestave. 

• Vsakič, ko potisnete prestavno ročico iz položaja »D« v ta 

položaj, se izvede pretikanje v naslednjo višjo prestavo. 

–: pretikanje v nižje prestave 

•  Ta položaj uporabite za ročna pretikanja v nižje prestave. 

•  Vsakič, ko potisnete prestavno ročico iz položaja »D« v ta 

položaj, se izvede pretikanje v naslednjo nižjo prestavo. 

R: vzvratna prestava 

•    Ta položaj uporabite za pomik vozila nazaj. 

•  Če je prestavna ročica v tem položaju, se vklopijo luči za 

vzvratno vožnjo in istočasno se zasliši brenčač.  

4. Stikalo za način ECO 
Stikalo za način ECO lahko uporabite samo med vožnjo v načinu 

za samodejno pretikanje. 

Če je stikalo za način ECO vklopljeno, sistem DUONIC® deluje, 

kot je opisano v nadaljevanju: 

•  Pretikanja v višje prestave izvede prej kot pri izklopljenem 

načinu ECO. 

•    Pretikanja v nižje prestave izvede manj gotovo, če je pedal za 

plin pritisnjen do konca. 

• Način ECO se aktivira, če pritisnete stran »ON« (1) tega 

stikala. Na večinformacijskem prikazovalniku je nato prikazan 

napis »ECO« (2). Pritisnite stran stikala z napisom »OFF« 

(3), da deaktivirate način ECO. 

NAPOTEK: 

•   Način ECO se uporabi, če je vozilo nenatovorjeno ali napol 

natovorjeno in pri vožnji po relativno ravnih cestah. 

•     Izklopite stikalo za način ECO, če je vozilo polno natovorjeno 

 ali pri vožnji po spuščajočih ali vzpenjajočih se cestah. 
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5.  Pr i  zagonu motor ja  

Pri vozilu s sistemom DUONIC®  motor zaženite na 

naslednji način. 

 

   POZOR 
Zavorni pedal vedno pritisnite do konca z desno nogo. Če 

pritisnete zavorni pedal z levo nogo, lahko to v nujnem 

primeru upočasni vaš odziv in zato lahko pride do 

nepričakovane nezgode. Do konca pritisnite pedal za plin 

in zavorni pedal z desno nogo, da se prepričate o njunih 

položajih, preden zaženete motor.  

1. Zagotovite naslednje: 

• Ročna zavora je dobro zategnjena  

• Prestavna ročica je v položaju »P«.  

2. Do konca pritisnite zavorni pedal. 

    POZOR 

Zaradi varnosti držite zavorni pedal pritisnjen do konca, 

dokler se motor ne zažene.   

3. Stikalo zaganjalnika obrnite v položaj »ON«. 

4. Preverite, ali signalna lučka  zasveti. 

Če signalna lučka  zasveti, počakajte, da 
ponovno preneha svetiti. 

5. Prepričajte se, da je prikazan položaj prestave »P«.  

6. Stikalo zaganjalnika obrnite v položaj »START«, da 

zaženete motor. Ko se je motor zagnal, sprostite 

zavorni pedal.       Gl. 5-5 

7. Preden speljete, pustite, da se motor 1 do 2 minuti 

segreva.        Gl. 5-9 

 

NAPOTEK: 

Pustite, da se motor zadostno segreje. Če motorja ne segrejete 

dovolj, bo za pretikanje prestav morda potrebnega nekaj časa. 
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6.  Napotk i za vožnjo  

  OPOZORILO 

•  Ko speljete, nikoli ne upravljajte prestavne ročice, 

medtem ko pritiskate na pedal za plin. Vozilo 

nenadoma spelje s sunkom in obstaja nevarnost 

nezgode. Vsakič, ko pri speljevanju upravljate 

prestavno ročico, obvezno pritisnite zavorni pedal do 

konca. • Nikoli ne povečajte vrtilne frekvence motorja 

prekomerno, ko je vozilo ustavljeno. Če ste 

prestavno ročico pomotoma pretaknili v kateri drug 

položaj kot »P« ali »N«, vozilo nenadoma spelje s 

sunkom in obstaja nevarnost nezgode. 

    POZOR 
•  Pri pretikanju prestavne ročice v položaj »D« ali »R« 

vedno do konca pritisnite zavorni pedal, saj je v 

nasprotnem primeru vozilo v načinu lezenja in obstaja 

nevarnost nezgode. 

•  Za zagon vozila med spustom pretaknite prestavno 

ročico v položaj »D« ali izberite prestavo  v ročnem 

načinu. Če vozilo zaženete s prestavno ročico v 

položaju »N«, motorna zavora ne deluje, kar lahko 

povzroči nepričakovano nezgodo.  

•  Če so na površini pred vozilom stopnice ali druge 

velike spremembe višine, med speljevanjem previdno 

pritisnite pedal za plin do konca. Nepremišljeno 

pritiskanje pedala za plin je nevarno, saj bi se lahko 

vozilo začelo nepričakovano hitro premikati.  

•  Pri speljevanju ne pritiskajte pedala za plin, saj s tem 

povečate verjetnost poškodb menjalnika.  

•  Pri speljevanju na klancu ne uporabite prestave za 

vožnjo naprej, če se vozilo pomika nazaj, in prestavne 

ročice ne pretaknite v položaj »R«, če se vozilo 

pomika naprej. Takšno ravnanje poveča verjetnost 

poškodb menjalnika. 

•  Na vpenjajoči se cesti se izogibajte ustavljanju vozila, 

tako da uporabite samo pedal za plin, saj lahko v 

nasprotnem primeru sklopka zdrsne ali se zlomi.  

Vozilo na vzpenjajoči se cesti ustavite obvezno z 

zavornim pedalom. 

•  Ne pritisnite pedala za plin, če je prestavna ročica v 

položaju »D« ali »R« in so aktivirane delovne zavore 

ali ročna zavora. Zaradi neupoštevanja teh navodil 

pride do poškodb menjalnika.  
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6.1 Speljevanje 

 • Način za samodejno pretikanje 

1. Pretaknite prestavno ročico v položaj »D«, medtem ko 

držite zavorni pedal pritisnjen do konca.  

2. Prepričajte se, da večinformacijski prikazovalnik 

prikazuje »D« in da prikaz položaja prestave prikazuje 

»1« ali »2«. 

NAPOTEK: 

•  Sistem DUONIC® samodejno izbere prestavo za speljevanje, 

odvisno od strmine pobočja in natovorjenosti vozila. Na ravni 

ali spuščajoči se cesti izbere 2. prestavo in na vzpenjajoči se 

cesti 1. prestavo. 

•  Speljite samo, če prikaz položaja prestave prikazuje »1« ali 

»2«. Če speljujete vozilo s sistemom ABS, potem ko je bil 

sistem ABS aktiviran, sistem morda potrebuje več časa za 

pretikanje v prestavo za speljevanje. 

•  Pretikanje v prestavo za speljevanje se še vedno izvaja, 

medtem ko prikaz na prikazu položaja prestave utripa. V tem 

času ne sprostite zavornega pedala.  

3. Sprostite ročno zavoro. Postopoma sprostite zavorni 

pedal in nato počasi pritisnite pedal za plin do konca, 

da speljete. 
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• Način za ročno pretikanje 

1., 2. ali 3. prestavo lahko izberete kot prestavo za speljevanje. 

 POZOR 

• Ne izberite 3. prestave, razen če speljujete na spuščajoči 

se cesti. Če izberete 3. prestavo pri speljevanju pod katerim 

koli drugim pogojem, lahko pride do izpada menjalnika. 

Med speljevanjem sistem samodejno prepreči, da bi izbrali 

4. ali katero od višjih prestav. 

• Speljite samo, če prikaz položaja prestave prikazuje »1«, 

»2« ali »3«. Če speljujete vozilo s sistemom ABS, potem ko 

je bil sistem ABS aktiviran, sistem morda potrebuje več 

časa za pretikanje v prestavo za speljevanje.  

1.  Do konca pritisnite zavorni pedal. 

2. Potisnite prestavno ročico iz položaja »D« v položaj »+« ali 

»–«. 

• Ko pomaknete prestavno ročico na »+«, pride vsakokrat do 

spremembe prestave na naslednjo višjo prestavo. 

• Ko pomaknete prestavno ročico n a  » – « ,  pride vsakokrat 

do spremembe prestave na naslednjo nižjo prestavo. 

Na večinformacijskem prikazovalniku se prikaže »D«, ko je 

vklopljen način za ročno pretikanje. 

Ko pomaknete prestavno ročico iz položaja »D« v položaj 

»A/M«, lahko vsakokrat preklapljate med »ročnim« in 

»samodejnim« načinom pretikanja. 

NAPOTEK: 

Pretikanje v prestavo za speljevanje se še vedno izvaja, 

medtem ko prikaz na prikazu položaja prestave utripa. V tem 

času ne sprostite zavornega pedala. 
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3.  Prepr iča j te  se,  da je  p r ikazan položaj  že lene  

prestave .   

4 .  Sprost i te  ročno zavoro.  Počas i  pr i t isn i te  pedal  

za p l in  do konca,  medtem ko zavorn i  pedal  

postopoma spuščate,  da  spel je te .  

6 .2  Vzvra tna vožnja  

1 .   Pretakni te  prestavno roč ico v po ložaj  »R«,  

medtem ko drži te  zavorn i  pedal  pr i t isn jen do 

konca.  

2 .  Prepr iča j te  se,  da je  p r i kazan položaj  prestave  

»R«.  

NAPOTEK: 

•  Ko se vozilo premika, se vzvratna prestava ne vklopi, tudi 

če prestavno ročico pretaknete v položaj »R«. Prestavno 

ročico vedno pretaknite v položaj » R « ,  ko je vozilo 

ustavljeno. 

•  Pretikanje v vzvratno prestavo se še vedno izvaja, če prikaz 

na prikazu položaja prestave utripa. V tem času ne sprostite 

zavornega pedala. 

3.  Sprost i te  ročno zavoro.  Počas i  pr i t isn i te  pedal  

za p l in  do konca,  medtem ko zavorn i  pedal  

postopoma spuščate,  da vozi lo  pomaknete  

nazaj .  

7. Vožnja 

Priporoč l j i vo je ,  da nač in za  samodejno pret ikanje 

uporabl ja te  pr i  vsakodnevni  vožnj i ,  da zmanjšate  

svo jo de lovno obremeni tev.  

  POZOR 
•  Med vožnjo prestavne roč ice n iko l i  ne 

pretakni te  v položaj  »N«.  To  b i  lahko povzroč i lo  

nezgodo,  sa j  motorna  zavora  n i  na vo l jo ,  

poškodoval  pa b i  se  lahko tud i  menja ln ik .  

•  Pri  vožnj i  po spolzkem cest išču (npr .  mokrem 

al i  po ledenelem cest išču)  uporabl ja j te  nač in za  

ročno pret ikanje.  Uporaba nač ina za samodejno  

pret ikanje na  spolzk ih  cest išč ih  b i  lahko  

pr ivedla  do nezgode i z nas lednj ih  razlogov:  

Bol j  ve r je tno je ,  da do zanašanja pr ide zaradi  

samodejn ih  pret ikanj  v  n iž je  prestave,  k i  se  

pravi loma izvedejo pr i  vožnj i  v nač inu  za  

samodejno pret ikanje.  

Do zanašanja h i t ro  pr ide tud i  s  samodejn imi  

pret ikanj i  v n iž je  prestave,  k i  s led i jo  popolnemu 

al i  h i t remu akt i v i ran ju pedala za p l in .  

Tudi  če vozi te  v  nač inu za ročno pre t ikanje,  bo  

vozi lo  ver je tno zanašalo,  če boste nenadoma 

pr i t isn i l i  pedal  za p l in  do konca a l i  h i t ro 

pretakni l i  v n iž jo  prestavo.
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NAPOTEK: 

•    Pri hladnem vremenu, ko je temperatura olja za menjalnike 

nizka, lahko opazite, da je samodejno pretikanje iz 3. v 2. 

prestavo in iz 2. v 1. prestavo počasnejše kot običajno. To 

ne predstavlja nobene težave, saj z dvigom temperature olja 

pretikanje ponovno poteka z običajno hitrostjo. 

•     Lahko pa se zgodi, da je pretikanje v prestavo zelo počasno 

in da pri pretikanju zaznate zamik. Če se to večkrat ponovi, 

naj vozilo pregledajo pri pooblaščeni prodajni organizaciji 

oz. pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO.  

7.1 Vožnja v načinu za samodejno pretikanje Ko speljete in 

vozite v načinu za samodejno pretikanje, se pretikanja izvajajo 

samodejno, kot je prikazano spodaj v skladu s položajem 

pedala za plin in hitrostjo vozila. Prikaže se prikaz načina za 

samodejno pretikanje (1). 

 

Shema pretikanja 

1  2  3  4  5  6

 

 
NAPOTEK: 

Prestava za speljevanje se izbere samodejno glede na strmino 

pobočja in natovorjenost vozila. Vozilo spelje na ravnih in 

spuščajočih se cestah v 2. prestavi in na vzpenjajočih se 

cestah v 1. prestavi.  

7.2 Vožnja v načinu za ročno pretikanje Potisnite prestavno 

ročico iz položaja »D« v položaj »A/M«, da preklopite iz načina 

za samodejno pretikanje v način za ročno pretikanje. V način 

za ročno pretikanje lahko preklopite tudi s potiskom prestavne 

ročice v smeri »+« ali »–«. Način za ročno pretikanje je tako 

vklopljen in prikaz za samodejno pretikanje »D« na 

večinformacijskem prikazovalniku izgine. 

V načinu za ročno pretikanje je prestava določena s trenutno 

izbrano prestavo, tudi če se hitrost vozila spremeni. Zato 

morate glede na hitrost vozila pretakniti v ustrezno prestavo. 

•  Ko pomaknete prestavno ročico v položaj »+«, pride 

vsakokrat do spremembe prestave na naslednjo višjo 

prestavo. 

•  Ko pomaknete prestavno ročico v položaj »–«, pride 

vsakokrat do spremembe prestave na naslednjo nižjo 

prestavo. 

•    Če prestavno ročico večkrat pomaknete v položaj »+« ali   

»–«, pride do spremembe prestave na naslednjo višjo ali 

nižjo prestavo, dokler motor teče znotraj normalnega 

območja vrtilne frekvence.
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NAPOTEK: 

Če sistem oceni, da bi ročno pretikanje v višjo ali nižjo 

prestavo pomaknilo vrtilno frekvenco motorja iz normalnega 

območja vrtilne frekvence, se sprememba prestave ne izvede. 

Če se pri aktiviranju prestavne ročice prestava ne vklopi,

najprej s pedalom za plin ali zavorami prilagoditehitrost vozila 

in nato ponovno aktivirajte prestavno ročico. 

 

Pomaknite prestavno ročico v položaj »A/M«, če  bi radi način pretikanja spremenili in 

iz načina za ročno pretikanje preklopili v način za 

samodejno pretikanje.  

8.  Spel jevanje  iz  b la ta,  snega a l i  peska  

     OPOZORILO 

Obvezno poskrbite za varnost okrog vozila, preden 

začnete vozilo pomikati z nihajočim gibanjem naprej 

in nazaj. Če tega ne storite, obstaja nevarnost 

nezgode. 

  POZOR 
V nobenem primeru ne poskušajte obtičanega vozila 

reševati več kot 5 minut. Daljše nihajoče gibanje vozila 

poškoduje menjalnik, saj se olje za menjalnike  hitro 

segreje na nevarno temperaturo.  

Prestavno ročico potiskajte med položajema »D« in 

»N«, da zanihate vozilo in tako lažje speljete iz blata, 

snega ali peska. 
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9.  Kratke zaustavitve  

     OPOZORILO 

Nikol i  ne povečaj te  vr t i l ne  f rekvence motor ja  

prekomerno,  ko je  vozi lo  zaustavl jeno.  Če s te 

prestavno  roč ico pomotoma pretakni l i  v  kater i  

drug položaj  ko t  »P« a l i  »N«,  vozi lo  

nenadoma spel je  s  sunkom in  obsta ja 

nevarnost  nezgode.  

  POZOR 
Na vzpenja joč i  se cest i  se izogiba j te  zaustavl jan ju 

samo s pedalom za p l in ,  sa j  b i  lahko to  povzroč i lo  

zdrs  a l i  z lom sk lopke.  Vozi lo  na vzpenja joč i  se 

cest i  vedno zaustavi te  z  zavorn im pedalom.  

Če vozi lo  zaustavi te  v semafor iz i ranem kr i ž išču a l i  

zasto ju ,  se sk lopka samodejno deakt i v i ra ,  medtem  

ko vozi lo  zavi ra ,  izvede  pa se tud i  pret ikanje,  kot  

je  op isano v nadal jevanju:  

•  Pri  vožnj i  v nač inu za samodejno pret ikanje se 

samodejno vk lop i  2 .  p restava.  Na vzpenja joč ih  

se cestah se lahko,  odvisno od s t rmine poboč ja  

in  natovor jenost i  vozi la ,  vk lop i  1 .  p restava.  

• Pri  vožnj i  v  nač inu  za ročno pret ikanje  se 

samodejno vk lop i  2 .  prestava,  če  je  b i la  pred  

zaustavi tv i jo  i zbrana  3.  a l i  v iš ja  p restava.  Na 

vzpenja joč ih  se cestah se lahko,  odvisno od  

s t rmine poboč ja in  natovor jenost i  vozi la ,  vk lop i  

1.  prestava .  

• Med zaustavl jan jem drži te  zavorn i  peda l  

pr i t isn jen do konca.  

• Če zaustavi tev t ra ja  d l je ,  lahko zavorn i  pedal  

sprost i te ,  potem ko s te  akt iv i ra l i  ročno zavoro  

in  prestavno roč ico pre takni l i  v po ložaj  »P«.  

•  Če pust i te  pr i  vozi lu  s  s is temom ISS prestavn o 

roč ico v po ložaju  »D«,  medtem ko je  vozi lo  

zaustavl jeno,  se zavorna moč ohrani  še nekaj  

sekund po tem, ko s te sprost i l i  zavorn i  pedal ,  

da b i  spel ja l i ,  preden nastopi  lezenje.  Zavorna  

moč se ne ohrani ,  če vozi lo  zaustavi te  in  je  

prestavna  roč ica v  po ložaj u  »N«,  a l i  če  

prestavno roč ico pretaknete v po ložaj  »N« po  

samodejnem izk lopu motor ja .  

•  Gle j te  s t ran 5 -12 za podrobnost i  o  s is temu ISS.
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10. Parkiranje 

   OPOZORILO 

•  Izogibajte se parkiranju na pobočjih. Vozilo se 

lahko, medtem ko je parkirano, začne premikati in 

povzroči nepričakovano nezgodo. Če morate 

parkirati na pobočju, močno zategnite ročno 

zavoro. Pri vozilih s sistemom DUONIC® 

pretaknite prestavno ročico v položaj »P« in ob 

kolesih namestite podložne zagozde. Varnost 

lahko dodatno povečate tako, da zasukate volan 

do konca v eno stran. V primeru, da se vozilo 

slučajno začne premikati, se ustavi zaradi ovire 

(npr. robnika). 

•  Vozila nikoli ne parkirajte tako, da samo 

pretaknete prestavno ročico v položaj »P«. Če 

parkirate vozilo na strmem pobočju, tako da samo 

pretaknete prestavno ročico v položaj »P«, 

postane prestavna ročica težko pomična in v 

nekaterih primerih je morda ni mogoče sprostiti. 

V takšnem primeru prestavno ročico pretaknite 

najprej v položaj »N«. Nato, ko ste se prepričali, 

da prikaz položaja prestave prikazuje »N«, 

pretaknite ročico v položaj »D«.   

1. Vozilo ustavite na čim bolj ravni podlagi.  

2. Medtem ko držite zavorni pedal pritisnjen do konca, 

zategnite ročno zavoro, da jo popolnoma aktivirate.  

3. Prestavno ročico pretaknite v položaj »P«. Ko prikaz  

položaja prestave prikazuje »P«, sprostite zavorni 

pedal. 
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4. Pustite motor teči približno 3 minute v prostem teku, da se  

ohladi.  

Takoj po vožnji navkreber ali vožnji po avtocesti so deli 

motorja zelo vroči. Pustite motor teči približno 3 minute v 

prostem teku.  

5.  Stikalo zaganjalnika obrnite v položaj »ACC«, da izklopite 

motor. 

6.  Ko zapustite vozilo, izvlecite ključ zaganjalnika in zaklenite 

vrata. 

NAPOTEK: 

Če odprete voznikova ali sovoznikova vrata, ko motor teče in je 

prestavna ročica v položaju »D«, se zasliši neprekinjen zvok 

brenčača. 

Brenčač se izklopi, ko prestavno ročico pomaknete v položaj 

»P« ali »N«, izklopite motor ali zaprete vrata. 

Če med delovanjem motorja prestavno ročico pomaknete v 

položaj »R«, se zasliši prekinjen zvok brenčača. 

Motor vedno izklopite, ko je prestavna ročica v položaju »P«. 

11. Zapuščanje vozila pri delujočem motorju  

Vozilo zapustite, ko ste preverili naslednje: 

1. Ročna zavora je dobro zategnjena. 

2. Prestavna ročica je v položaju »P«. 

3. Prikaz položaja prestave prikazuje »P«. 

NAPOTEK: 

Če odprete voznikova ali sovoznikova vrata, ko motor teče in je 

prestavna ročica v položaju »D«, se zasliši neprekinjen zvok 

brenčača. 

Brenčač se izklopi, ko prestavno ročico pomaknete v položaj 

»P« ali »N«, izklopite motor ali zaprete vrata. Če med 

delovanjem motorja prestavno ročico pomaknete v položaj 

»R«, se zasliši prekinjen zvok brenčača. Motor vedno izklopite, 

ko je prestavna ročica v položaju »P«. 
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12. Pri prikazu opozorila za sistem menjalnika  

Večinformacijski prikazovalnik prikazuje opozorilo, če obstaja 

težava s sistemom DUONIC®. Če je prikazano opozorilo za 

sistem menjalnika, ustrezno ukrepajte v skladu z naslednjimi 

navodili. 

12.1 Opozorilo  (rdeče)  

•  Če se to opozorilo prikaže med vožnjo: takoj zavirajte in 

ustavite vozilo na varnem mestu. 

•    Potrebni ukrepi po zaustavitvi vozila:  

1. Pretaknite prestavno ročico v položaj »P« in izklopite motor. 

2. Ponovno zaženite motor. Če motorja ni mogoče zagnati, se 

obrnite na pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

 

3. Če se po zagonu motorja opozorilo  (rdeče) ne 
prikaže, lahko nadaljujete vožnjo. 3. Če se opozorilo 
ponovno prikaže, v nobenem primeru ne nadaljujte z 
vožnjo, temveč se obrnite na pooblaščeno prodajno 
organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 
MITSUBISHI FUSO. 

 

 

 

 

 

 

12.2 Opozorilo  (oranžno)  

•   Če se to opozorilo prikaže med vožnjo: 

•  Vožnjo lahko nadaljujete, če je pretikanje v načinu za 

samodejno pretikanje omogočeno. Kljub temu naj vozilo 

čim prej pregledajo pri pooblaščeni prodajni organizaciji oz. 

pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

•   Če samodejno pretikanje v načinu za samodejno pretikanje 

ne deluje, vozilo ustavite na varnem mestu. 
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•    Potrebni ukrepi po zaustavitvi vozila: 

1. Pretaknite prestavno ročico v položaj »P« in izklopite motor. 

2. Ponovno zaženite motor. Če motorja ni mogoče zagnati, se 

obrnite na pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

3. Če se po zagonu motorja opozorilo  (oranžno) ne 
prikaže, lahko nadaljujete vožnjo. Če se opozorilo ponovno 
prikaže, aktivirajte prestavno ročico v načinu za ročno 
pretikanje. Vožnjo lahko nadaljujete, če je ročno pretikanje 
omogočeno. Kljub temu naj vozilo čim prej pregledajo pri 
pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pooblaščenem 
prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. Če ročno 
pretikanje ni možno, v nobenem primeru ne nadaljujte 
vožnje, temveč se obrnite na pooblaščeno prodajno 
organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 
MITSUBISHI FUSO. 

12.3  Opozorilo  

•  Če se prikaže opozorilo:  

•  Prestavno ročico pretaknite v položaj »P«. Do konca 

pritisnite pedal za plin, da motor teče z nekoliko višjo vrtilno 

frekvenco od vrtilne frekvence v prostem teku, da se ohladi. 

•  Ko opozorilo izgine, lahko nadaljujete vožnjo. Če ostane 

opozorilo prikazano ali se ponovno prikaže, je lahko vzrok 

uhajanje olja za menjalnike. Obrnite se na pooblaščeno 

prodajno organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za 

vozila MITSUBISHI FUSO. 

  POZOR 
Motorja nikoli ne izklopite, preden se olje za menjalnike ne 
ohladi, saj se lahko menjalnik zagozdi. Motor izklopite šele 

potem, ko opozorilo  ni več prikazano. 
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Ročna zavora  
 

1 Uporaba ročne zavore  

  OPOZORILO  

•  Ročne zavore nikoli ne uporabljajte med vožnjo (razen v 

nujnem primeru), saj bi se lahko vozilo zasukalo in/ali 

prekucnilo. 

•  Če opozorilna lučka  sveti, to še ne pomeni, da je 
ročna zavora popolnoma zategnjena. Močno zategnite 
ročno zavoro.  

• Parkiranje (1) 

Ročna zavora deluje, če je ročica ročne zavore popolnoma 

zategnjena. Istočasno sveti opozorilna lučka . 

• Sproščanje (2) 

Ročico nekoliko dvignite, pritisnite gumb za sprostitev (3) in 
spustite ročico s stisnjenim gumbom. Preverite, ali opozorilna 

lučka za zavore  preneha svetiti. 

• Pri parkiranju upoštevajte previdnostne ukrepe, ki so 

opisani v poglavju 7 »Parkiranje«.    Gl. 7-11 

  POZOR  

• Pred začetkom vožnje se prepričajte, da lučka  ne 
sveti. 

Če pomotoma vozite z zategnjeno ročno zavoro, se lahko 

ročna zavora predčasno obrabi in prekomerno segreje, kar 

lahko povzroči zmanjšano učinkovitost in nevarnost požara. 

• Če vozilo ustavite na pobočju, zaradi varnosti dodatno 

blokirajte kolesa s podložnimi zagozdami. 

2 Opominjanje na sprostitev ročne zavore  

Če vozite 12 km/h ali več z ročno zavoro, ki ni popolnoma 

sproščena, se vsake tri sekunde zasliši brenčač. Ko zaslišite 

takšen zvok brenčača, vozilo takoj ustavite na varnem mestu in 

sprostite ročno zavoro. 
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Kombinirano stikalo 
 

1 Razporeditev stikal 

(1)   Stikalo za luči 

  Svetlobni signal/stikalo za zasenčene luči 

  Stikalo smernikov 

(2) Stikalo za izpušno zavoro 

  Stikalo za brisalnike in napravo za pranje stekel 

2 Stikalo za luči 

  OPOZORILO 

Ne dotikajte se stekel žarometov, ko so žarometi vklopljeni 

ali takoj po njihovem izklopu. Močno se segrejejo in lahko bi 

se opekli. 

 POZOR 

Če pustite pri izklopljenem motorju žaromete vklopljene dlje 

časa, se lahko akumulator izprazni in zagon motorja je otežen. 

Stikalo za luči lahko uporabite, ko je stikalo zaganjalnika v 

položaju »ON«. Z vrtenjem gumba na koncu ročice se osvetlitev 

luči krmili, kot je navedeno v nadaljevanju: 

 

Pozicijska luč, zadnja luč, lučka 

registrske tablice, konturna luč 

<vozila s konturno lučjo> in 

osvetlitev prikaznega 

inštrumenta 

Žarometi 

Položaj 

OFF 
Zadnje luči vklopljene * On* (vklop) 

Položaj  

 
On (vklop) OFF (izklop) 

 

Položaj  

 

On (vklop) On (vklop) 
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NAPOTEK: 

Dnevne luči (1) zasvetijo, če je stikalo zaganjalnika v položaju 

»ON« in je stikalo za luči v položaju »OFF« ali . 
Dnevne luči se izklopijo, če pomaknete stikalo za luči v položaj 

 in če zasvetita sprednji meglenki.  

3 Svetlobni signal/stikalo za zasenčene luči  

•       Svetlobni signal (1) 

Če povlečete stikalo navzgor, so dolge luči vklopljene, dokler 

stikala ne izpustite. To funkcijo uporabite, če želite s svetlobnim 

signalom voznika v drugem vozilu opozoriti na vaše 

prehitevanje. 

• Stikalo za zasenčene luči (2) 

Ko so žarometi vklopljeni, potisnite ročico navzdol, da aktivirate 
dolge luči in nazaj v izhodiščni položaj, da preklopite na 

zasenčene luči. Ko so dolge luči vklopljene, sveti lučka .  

4 Stikalo smernikov 

• Smernika (1) 

Ročico pomikajte naprej ali nazaj in tako aktivirajte ustrezen 
smernik, ki začne utripati. Istočasno utripa ustrezna lučka 

prikaza ali . 

Če pomaknete volan nazaj v nevtralni položaj, potem ko ste 

zavili v desno ali levo, se smernika samodejno izklopita. Včasih 

se pri blagem ovinku stikalo ne povrne samodejno v nevtralni 

položaj. V tem primeru stikalo ročno potisnite v nevtralni 

položaj. 

• Utripanje smernika ob menjavi voznega pasu (2) 

Ročico rahlo potisnite naprej ali povlecite nazaj. 
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5 Stikalo za izpušno zavoro 

   OPOZORILO  
• Uporaba motorne zavore na mokrem, poledenelem oz. 

zasneženem ali nasploh gladkem cestišču lahko pri lažje 

natovorjenem ali nenatovorjenem vozilu povzroči vrtenje 

koles na mestu in s tem zdrs vozila. Motorne zavore ne 

uporabljajte na gladkih cestiščih. 

• Pred vožnjo skozi ovinke ustrezno zmanjšajte hitrost. To 

velja še posebej, če ima vozilo sistem ABS. Če se pri 

vožnji skozi ovinek pri vklopljeni motorni zavori kolesa 

zaradi gladkega cestišča ali dvignjenega dela v cestni 

oblogi vrtijo na mestu, se lahko sproži sistem ABS. Pri 

tem se začasno sprosti motorna zavora, kar lahko 

privede do hude nezgode. 

Izpušna zavora izboljša zaviranje z motorjem. To uporabite kot 

pomoč pri zaviranju na strmih cestah ali med hitro vožnjo. 

NAPOTEK: 

Stikalo motorne zavore naj ne bo vedno v položaju za 

aktiviranje. V nasprotnem primeru se hitrost vozila ponavljajoče 

zmanjša in poveča zaradi pogostega aktiviranja motorne zavore 

in tako se poraba goriva nepotrebno poveča. Zavorno stikalo po 

potrebi in v skladu z razmerami na cesti in prometnimi 

razmerami preklapljate med položajema za aktiviranje in 

deaktiviranje. 

• S potiskom ročice navzgor aktivirate izpušno zavoro. Ko je 

izpušna zavora aktivirana, sveti lučka prikaza .  

(1) Deaktivirana 

(2) Aktivirana 

• Izpušna zavora je začasno deaktivirana v naslednjih 

primerih: 

• Pritisnjen je pedal za plin ali pedal sklopke <vozila z 

mehanskim menjalnikom>. 

• Prestavna ročica je v položaju prostega teka <vozila z 

mehanskim menjalnikom> ali v položaju »N« <vozila s 

sistemom DUONIC®>. 

• Sistem ABS je aktiven <dodatna oprema>. 

Izpušna zavora se ponovno aktivira, če se zgoraj 

navedeni pogoji spremenijo. 

6 Stikalo za brisalnike in napravo za pranje stekel  

 OPOZORILO  
Pri hladnem vremenu segrejte vetrobransko steklo z 

ogrevanjem, preden ga očistite s tekočino za čiščenje. 

Sicer bi lahko tekočina za čiščenje na vetrobranskem 

steklu zmrznila. 
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   POZOR 
• Če sta brisalnika pri suhem vetrobranskem steklu 

vklopljena, lahko pride do poškodb vetrobranskega 

stekla. Če je steklo suho, pred vklopom brisalnikov 

nanj brizgnite tekočino za čiščenje.  

• Brisalnikov ne pustite delovati, če so gumijasti deli 

metlic brisalnikov zamrznjeni na vetrobransko steklo 

ali se kako drugače močno oprijemajo vetrobranskega 

stekla. Pri tem lahko pride do poškodb metlic 

brisalnikov in izpada motorja brisalnikov.  

• Če brisalnikov dlje časa ne uporabljate, se lahko med 

metlicama brisalnikov in vetrobranskim steklom 

nakopičijo prah, pesek in druge snov i. Brisalnika pred 

uporabo očistite. V nasprotnem primeru lahko na 

vetrobranskem steklu nastanejo praske. 

• Če je naprava za pranje stekel vklopljena 

neprekinjeno 20 sekund ali v rezervoarju ni več 

tekočine, lahko zaradi tega pregori motor naprave za 

pranje stekel. 

• Ne aktivirajte brisalnikov, če sta metlici brisalnikov 

dvignjeni. S tem lahko metlici brisalnikov poškodujete.  

• Preden aktivirate stikalo brisalnikov, preverite pogoje 

okrog vašega vozila. Tekočina za brisalnike bi lahko 

pod določenimi pogoji brizgala naokrog.  

•  Z vrtenjem držala ob koncu ročice lahko aktivirate 

brisalnika za brisanje v enem od naslednjih intervalov:  

INT: 

Brisalnika delujeta v načinu intervalnega brisanja. Z 

aktiviranjem intervalnega stikala (1) se lahko interval 

brisanja brisalnikov nastavlja med 3 in 12 sekundami. 

(hitreje (2), počasneje (3))  

LO: 

Brisalnika brišeta počasneje. 

Hl: 

Brisalnika brišeta hitreje.  

MIST: 

Brisalnika obrišeta enkrat, če ročico potisnete k sebi.  

•  Če brisalnika na vetrobranskem steklu ropotata al i 

steklo neenakomerno obrišeta, zamenjajte metlici 

brisalnikov.   Gl. 12-82 

•  Medtem ko držite pritisni gumb (4) pritisnjen, se 

tekočina za čiščenje vbrizga na vetrobransko steklo in 

brisalnika večkrat obrišeta steklo.  

•  V rezervoar dolijte tekočino za čiščenje, da se ne 

izprazni.     Gl. 12-83 

• Če je v rezervoarju dovolj tekočine za čiščenje, vendar 

se ta ob aktiviranju naprave za pranje stekel ne 

brizga, so morda šobe 
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zamašene. Očistite šobe s kosom tanke žice. Če ob 

aktiviranju naprave za pranje stekel še vedno ne pride do 

brizganja tekočine, naj vozilo pregledajo pri pooblaščeni 

prodajni organizaciji oz. pooblaščenem prodajalcu za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

Stikalo za opozorilne utripalke 

 POZOR 
Če so opozorilne utripalke vklopljene dlje časa, se lahko 

izprazni akumulator in motorja ni mogoče zagnati.  

Opozorilne utripalke se lahko uporabijo kot opozorilo drugim 

vozilom, če morate svoje vozilo v zasilni situaciji nenadoma 

zaustaviti. 

Utripalke lahko utripajo ne glede na položaj zagonskega 

ključa. 

Z vklopom stikala začnejo hkrati utripati vse signalne lučke. 

Istočasno začneta utripati tudi signalni lučki . 

S ponovnim pritiskom stikala se lučke izklopijo. 
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Stikalo za sprednji meglenki  

   OPOZORILO 

V nobenem primeru se ne dotikajte stekel sprednjih 

meglenk, ko ti svetita, ali takoj po njunem izklopu, saj se 

močno segrejeta in bi se lahko opekli. 

Sprednji meglenki uporabljajte med vožnjo v megli, snegu, 

dežju ali drugih slabih pogojih za vidljivost. 

Sprednji meglenki sta vklopljeni samo, če je stikalo za luči v 

položaju  ali . 
Če pritisnete stikalo za sprednji meglenki (1), se sprednji 

meglenki izklopita hkrati z lučko prikaza . 

Za izklop sprednjih meglenk ponovno pritisnite stikalo za 

sprednji meglenki ali obrnite stikalo za luči v položaj »OFF«. 

 

 

 

Stikalo za zadnji meglenki  

  POZOR 

Ne vozite z vklopljenima zadnjima meglenkama, razen pri 

slabi vidljivosti, saj lahko pri normalni vidljivosti s tem motite 

druge voznike. 

Zadnji meglenki uporabite, da bi pomagali preprečiti nalet v 
primeru megle, snega in drugih slabih pogojih za vidljivost. Če 

je stikalo za luči v položaju  in/ali sta vklopljeni sprednji 
meglenki ter pritisnete stikalo za zadnji meglenki (1), zasvetita 

zadnji meglenki. Istočasno zasveti signalna lučka . Takoj 

ko zasveti signalna lučka , sprostite stikalo za zadnji 
meglenki. Stikalo se samodejno pomakne v izhodiščni položaj. 

Za izklop zadnjih meglenk ponovno pritisnite stikalo za zadnji 
meglenki ali obrnite stikalo za luči v kateri koli položaj, razen v 

položaj . 
Če vklopite sprednji meglenki s stikalom za luči v položaju 

, se pri izklopu sprednjih meglenk izklopita tudi zadnji 
meglenki. 
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Stikalo za uravnavanje dolžine svet lobnega 
snopa 

Navpični svetlobni snop žarometa je odvisen od natovorjenosti 

vozila. S stikalom za uravnavanje dolžine svetlobnega snopa 

morate žaromete nastaviti tako visoko, da je cestišče pred vami 

osvetljeno samo tako daleč, da ne slepite nasproti vozečih 

voznikov. Svetlobni snop iz žarometa se bolj zniža, če stikalo za 

uravnavanje dolžine svetlobnega snopa obrnete v položaj z 

večjim številom. 

 POZOR 

Žarometov ne nastavite nižje, kot je to potrebno. Če so žarometi 

nastavljeni prenizko, ponoči ne zagotavljajo dobre vidljivosti. 

1 Nastavitev cilja žarometa  

Ko je vozilo natovorjeno, prilagodite žaromet, da dosežete 

svetlobni snop žarometa, kot je prikazano na sliki levo. 

Vzvratni ogledali  

NAPOTEK: 

• Pri zavijanju v desno ali levo upoštevajte razliko pri stekanje 

sprednjih in zadnjih notranjih koles in uporabite vzvratni 

ogledali, da se prepričate o varnosti pomika vzvratno. 

• Pri vožnji po ozkih cestah uporabljajte vzvratni ogledali. 

Zlasti bodite previdni, da ne oplazite pešcev. 

• V deževnem vremenu se lahko na ogledalih naberejo 

kapljice in poslabšajo vidljivost. Ustavite vozilo in obrišite 

vodo, da ponovno zagotovite vidljivost.
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1 Nastavitev ogledal  
Pred začetkom vožnje se namestite v pravilen položaj za voznika 

in se prepričajte, da dobro vidite območje za vozilom, ob vozilu in 

okrog vozila. Prepričajte se tudi, da stekli ogledal nista umazani. 

1.1 Pogled v ogledalu 

• Stranska smer 

Vsako stransko ogledalo nastavite tako, da lahko v ogledalu vidite 

približno dve petini do ene šestine voznikove kabine oz. zadnjega 

dela vozila. 

• Navpična smer 

Vsako ogledalo nastavite tako, da je držalo ogledala (1) obrnjeno 

vzporedno z ogledalom (razdelek o montaži ogledal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Način nastavitve 

 POZOR 
Izvedite vse potrebne nastavitve ogledal pred začetkom vožnje in 

ne pozneje. 

Ogledalo nastavite na pravilen kot, tako da z roko pritisnete 

njegov rob zgoraj/spodaj in levo/desno. 

2 Pok lop vzvratnega ogledala nazaj  

Vzvratno ogledalo je mogoče poklopiti nazaj pri zavijanju v ozke 

ovinke, pri vožnji mimo nasproti vozečega vozila na ozki cesti in 

pri parkiranju. 

   OPOZORILO 
Ne vozite z nazaj poklopljenim vzvratnim ogledalom. Ker 

zaradi nazaj poklopljenega vzvratnega ogledala ne vidite 

vzvratno kot običajno, lahko pride do nezgode. 

Vzvratni ogledali z roko pritisnite navznoter, da ju poklopite 

nazaj. Če vzvratni ogledali pomaknete v njun izhodiščni položaj, 

ju potisnite navzven, dokler se ne zaskočita. 
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Stikalo za ogrevanje ogledal  

Če sta ogledali zarošeni zaradi megle, klecno stikalo 

pritisnite na ON, da aktivirate ogrevanje ogledal. Lučka 

(1) na stikalu zdaj sveti. Klecno stikalo pritisnite na OFF, 

če ogledali nista zarošeni. 

Če pustite stikalo vklopljeno, se ogrevanje po približno 

30 minutah samodejno izklopi. 

 

  POZOR 

Ogrevanje ogledal uporabljajte samo, ko motor teče. V 

nasprotnem primeru se lahko izprazni akumulator in 

zagon motorja ni več možen.  

 

Stikalo za hupo 

    OPOZORILO 
Če je vaše vozilo opremljeno z voznikovim zračnim 

mehom SRS, na območje, kjer je shranjen zračni 

meh SRS, ne pritiskajte s prekomerno silo, na 

primer z udarci na oblazinjenje volana. To lahko 

povzroči napačno delovanje zračnega meha SRS 

in hude poškodbe. 

Pritisnite oblogo stikala za hupo (1) v sredini volana, 

da se zasliši zvok hupe. 
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Omejevalnik hitrost i  

Največja hitrost vozila z omejevalnikom hitrosti je 90 km/h. 

  OPOZORILO 
• Na ravni ali vzpenjajoči se cesti hitrost vozila ne 

prekorači 90 km/h (56 milj/h), ne glede na to, kako 

močno pritisnete pedal za plin. Bodite previdni pri 

prehitevanju drugih vozil na avtocestah in drugih 

cestah. 

• Hitrost vozila lahko na spuščajočih se cestah 

prekorači 90 km/h (56 milj/h). Uporabite izpušno 

zavoro, da bi ohranili hitrost vozila znotraj omejitve. 

1 Nezakonite spremembe  

Omejevalniki hitrosti se vgrajujejo v skladu z zakonskimi 

zahtevami. 

Da bi preprečili nezakonite spremembe, so različni deli 

omejevalnikov hitrosti opremljeni s pečati. 

Sistem f i ltra trdih delcev za krmiljenje 
regeneracije 

<Vozilo s sistemom filtra trdih delcev za krmiljenje 

regeneracije> 

• Sistem filtra trdih delcev za krmiljenje regeneracije prek 

keramičnega filtra v glušniku zbira fini prah (PM) iz 

izpušnih plinov in poskrbi za zgorevanje finega praha na 

filtru s pomočjo delovanja sprednjega oksidacijskega 

katalizatorja (stalna regeneracija filtra trdih delcev). 

• Stalna regeneracija filtra ni možna pod določenimi 

pogoji, na primer pri vožnji z majhno hitrostjo. 

Pod temi pogoji sistem samodejno poviša temperaturo 

izpušnih plinov, da zagotovi zgorevanje finega praha za 

regeneracijo filtra (samodejna regeneracija filtra trdih 

delcev). Tudi samodejna regeneracija filtra trdih delcev 

včasih ni možna, ko večkrat peljete zelo počasi in motor 

pogosto vklopite in izklopite. Regeneracijo filtra trdih 

delcev je treba nato izvesti z ročnim aktiviranjem 

zgorevanja finega praha (regeneracija filtra trdih delcev 

pri mirujočem vozilu). 
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1. Upravljalni elementi in prikazi  

(1)   Stikalo za čiščenje filtra trdih delcev 

To stikalo uporabite za regeneracijo filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu, da zagotovite zgorevanje finega praha v 

filtru trdih delcev. 

(2) Večinformacijski prikazovalnik 

Večinformacijski prikazovalnik prikazuje naslednje: količino 

finega praha v filtru trdih delcev, zahtevo za izvedbo 

regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu, vnaprej 

izračunano trajanje do zaključka te regeneracije ter 

opozorila. 

(3) Tipka MODE (način) 

S to tipko lahko izbirate in nastavljate prikaze na 

večinformacijskem  prikazovalniku. 

(4)  Signalna lučka filtra trdih delcev 

Ta lučka zasveti ali utripa in tako prikazuje stanje filtra trdih 

delcev. 

 

2. Prikaz za fini prah 

Če na večinformacijskem prikazovalniku izberete nadzor 

filtra trdih delcev, lahko preverite nakopičeno količino finega 

praha. 

•  Izberite način za nadzor filtra trdih delcev, tako da 

pritisnete tipko MODE (način) (1), da prikažete prikaz za 

fini prah (2). 

•  Prikaz za fini prah prikazuje količino finega praha v 9 

segmentih. Število segmentov se viša in niža odvisno od 

sprememb v količini finega praha. Dodatno se barva 

simbola (3) spreminja, kot sledi: 

Zelena: če je število prikazanih segmentov 

od 1 do 6 

Oranžna: če je število prikazanih segmentov od 

7 do 9 

 

3. Prikaz za fini prah in opozorilna/signalna lučka  

• Prikaz za fini prah in opozorilna/signalna lučka sveti ali 

utripa, odvisno od količine finega praha v filtru trdih 

delcev. 

•  Če vas na to opozori opozorilna/signalna lučka kot tudi 

prikaz za fini prah na večinformacijskem prikazovalniku, 

izvedite regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem 

vozilu.
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Prikaz za fini prah Opozorilna/signalna lučka 

Regeneracija pri 
mirujočem vozilu/ 

samodejna 

regeneracija 

 

Glejte 

stran 

Če je število prikazanih segmentov od 1 do 6: 

 

 

 

 

 
 

 

— 

 

 

 

 

 

 

— — 

Če je število prikazanih segmentov od 7 do 8: 

 

 

 

 

 

 

• Sporočilo »PUSH DPF SW« (Pritisnite stikalo filtra 

trdih delcev) utripa. 

• Simbol spremeni barvo iz zelene na 
oranžno. 

Lučka   (oranžna) 
utripa počasi  
(0,5-sekundni intervali). 

Ko prevozite do 50 

km ali v roku 1 ure, 

izvedite regeneracijo 

filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu, 

odvisno od tega, kaj 

nastopi prej, potem 

ko je lučka začela 

utripati. 

 

5-52 

Če je število prikazanih segmentov 9: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Sporočilo »PUSH DPF SW« (Pritisnite stikalo filtra 

trdih delcev) utripa. 

• Prikaže se opozorilo . 

Lučka   (oranžna) 
utripa hitro  
(0,25-sekundni intervali). 

Vozio čim prej 

ustavite na varnem 

mestu in izvedite 

regeneracijo filtra 

trdih delcev pri 

mirujočem vozilu. 

 

 

 

 

 

5-52 

Če je na filtru trdih delcev preveč finega praha: 

 

 

 

 Sporočilo »PUSH DPF SW« (Pritisnite stikalo filtra 

trdih delcev) utripa. 

 Prikaže se opozorilo . 

Lučka  (oranžna) 
utripa hitro  
(0,25-sekundni intervali). 

 

Vozilo čim prej 

ustavite na varnem 

mestu in izvedite 

regeneracijo filtra trdih 

delcev pri mirujočem 

vozilu. 
Moč motorja se 

samodejno 

zmanjša, ko 
je prikazano 

opozorilo . 

5-52 
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4. Samodejna regeneracija filtra trdih delcev 
•  Če je filter trdih delcev tako nasičen s finim prahom, 

da ga ni več mogoče regenerirati s stalno 

regeneracijo filtra trdih delcev, sistem sproži 

samodejno regeneracijo filtra trdih delcev 

(regeneracija z zgorevanjem finega praha). Signalna 

lučka (zelena) zasveti, medtem ko se izvaja 

regeneracija filtra trdih delcev s to metodo. Vozilo 

lahko med samodejno regeneracijo filtra trdih delcev 

uporabljate kot običajno, čeprav se zvok pri 

delovanju in vrtilna frekvenca v prostem teku motorja 

zaradi višje temperature izpušnih plinov spremenita.  

•  Če med samodejno regeneracijo filtra trdih delcev na 

večinformacijskem prikazovalniku izberete način za 

nadzor filtra trdih delcev, se nad prikazom za fini 

prah prikaže sporočilo »CLEANING« (čiščenje) in 

prikaz za fini prah utripa. 

Prikaz za fini prah Opozorilna/signalna lučka 

Regeneracija pri 
mirujočem vozilu/ 

samodejna 

regeneracija 

 

Glejte 
stran 

Če se samodejna regeneracija filtra trdih delcev trenutno 

izvaja: 

 

 

 

 Prikaže se sporočilo »CLEANING« (čiščenje). 

 Segmenti za količino finega praha utripajo. 

• Lučka  (zelena) 
zasveti. 

• Če ste po prikazu 7 ali 
več segmentov za 
količino finega praha 
pozvani k regeneraciji 
filtra trdih delcev pri 
mirujočem vozilu, lučka 

 sveti izmenjujoče 
zeleno in oranžno. 

Trenutno se izvaja 

samodejna 

regeneracija filtra 

trdih delcev. 

5-50 

Če se trenutno izvaja regeneracija filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu: 

 

 

 

 

 

Prikaže se vnaprej izračunano trajanje do zaključka 

regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu. 

Lučka  (oranžna) 
zasveti. 

Trenutno se izvaja 

regeneracija filtra 

trdih delcev pri 

mirujočem vozilu. 

5 -5 1  
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   OPOZORILO 

Če morate vozilo med samodejno regeneracijo filtra 

trdih delcev ustaviti, to izvedite šele potem, ko ste 

se prepričali, da v bližini izpušne cevi in glušnika ni 

nobenih vnetljivih snovi, kot sta suha trava ali papir. 

Ker so tako izpušni plini kot izpušna cev in glušnik 

zelo vroči, bi se lahko vnetljive snovi v bližini vnele 

in povzročile požar.  

NAPOTEK: 

• Med samodejno regeneracijo filtra trdih delcev se spremeni 

zvok delovanja motorja. Ko vozilo ustavite, se vrtilna 

frekvenca v prostem teku poveča (do 800 vrt./min) in aktivira 

se izpušni ventil. 

To ni nič neobičajnega. 

• Med samodejno regeneracijo filtra trdih delcev sistem za 

zagon/zaustavitev v prostem teku (lSS) ne deluje (vozila s 

sistemom za zagon/zaustavitev v prostem teku (lSS)). 

• Samodejna regeneracija filtra trdih delcev se ne izvede, če 

se uporablja pomožni pogon (vozila s pomožnim pogonom). 

• Med samodejno regeneracijo filtra trdih delcev, ko signalna 

lučka  (oranžna) utripa oranžno (oz. prikaz za fini 
prah prikazuje 7 ali več segmentov), sistem prekine 
samodejno regeneracijo filtra trdih delcev in sproži 
regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu, če držite 
stikalo za čiščenje filtra trdih delcev pritisnjeno tako dolgo, 
da lučka zasveti oranžno. 

• Medtem ko se izmenično prikazujeta opozorilo  in 

 (oranžno), se samodejna regeneracija filtra trdih 
delcev ne izvaja. 

 

5.  Regenerac i ja f i l t ra  trd ih delcev pr i  
mirujočem vozi lu  ( izvedena po tem, ko 

zasvet i  s ignalna lučka  (oranžna))  
Včasih sistem finega praha, ki se skriva v filtru trdih 
delcev, ne more samodejno odstraniti z zgorevanjem. To 
je običajno takrat, ko vozite z zelo majhno hitrostjo ali 
motor med delovanjem pogosto vklopite in ponovno 
izklopite. Sistem vas o takšnem stanju  obvesti z 

utripanjem signalne lučke  (oranžne) in vas tako 
opozori, da je treba ročno aktivirati odstranitev finega 
praha, ki se skriva v filtru trdih delcev, z zgorevanjem. 
Interval utripanja lučke niha glede na količino finega 
praha, ki se je nakopičila v filtru trdih delcev.  

 

NAPOTEK: 

Če se vozilo uporablja pod katerim koli od naslednjih pogojev, 

obstaja večje tveganje, da samodejna regeneracija filtra trdih 

delcev ne 
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deluje, zato signalna lučka utripa pogosteje, da vas opozori na 

potrebno izvedbo regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem 

vozilu. 

• Vozite pretežno s hitrostjo 20 km/h (12 milj/h) ali manjšimi 

hitrostmi. 

• Vozilo uporabljate tako, da motor pogosto vklapljate in 

izklapljate v kratkih intervalih (krajših od 10 minut). 

• Vozilo vedno znova uporabljate za vožnjo na kratkih 

razdaljah (manj kot 10 km (6 milj)). 

• Motor se uporablja tako kratek čas, da se izklopi, preden bi 

se lahko ustrezno segrel. 

• Počasno utripanje (0,5-sekundni interval) Ko prevozite do 

50 km ali v roku 1 ure po začetku utripanja signalne lučke, 

morate s stikalom za čiščenje filtra trdih delcev izvesti 

regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu, da se 

fini prah v filtru trdih delcev odstrani z zgorevanjem. 

Če uporabljate pomožni pogon, ustavite delovanje s 

pomožnim pogonom in izvedite regeneracijo filtra trdih 

delcev pri mirujočem vozilu.  

•  Hitro utripanje (0,25-sekundni interval) 

 Vozilo morate čim prej ustaviti na varnem mestu in nato s 

 stikalom za čiščenje filtra trdih delcev izvesti regeneracijo 

 filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu, da se fini prah v filtru 

 trdih delcev odstrani z zgorevanjem. 

 

 POZOR 

Če signalna lučka  (oranžna) hitro utripa ali se na 

večinformacijskem prikazovalniku prikaže opozorilo , s 
stikalom za čiščenje filtra trdih delcev nemudoma izvedite 
regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu, da se fini 
prah v filtru trdih delcev odstrani z zgorevanjem. Nadaljevanje 
vožnje s preobremenjenim filtrom trdih delcev povzroči izpad 
sistema. 

6. Navodila za izvedbo regeneracije filtra trdih 

delcev pri mirujočem vozilu 

Koraki regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu, ki jih 
morate upoštevati po utripanju ustreznega prikaza, opozorila in 

signalne lučke  (oranžne), so navedeni spodaj. 

Trajanje regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu je 

navedeno na večinformacijskem prikazovalniku. Na splošno 

velja, da regeneracija filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu 

traja 20 minut, čeprav se lahko razlikuje glede na pogoje, pod 

katerimi vozilo deluje. 
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  OPOZORILO 

• Regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem 

vozilu nikoli ne izvajajte v slabo prezračevani 

garaži ali drugih zaprtih prostorih. Izpušni plini 

vsebujejo ogljikov monoksid, ki je strupen in zelo 

nevaren. 

• Med izvedbo regeneracije filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu se izogibajte naslednjih 

območij: 

• Na lakiranih cestiščih: vroči izpušni plini 

razbarvajo lak. 

• V bližini žive meje: rastline lahko zaradi vročih 

izpušnih plinov odmrejo. 

• Mesta z vnetljivimi snovmi, na primer suho 

travo ali papirjem: pride lahko do požara.  

• Poskrbite, da se v bližini izpušne cevi in glušnika 

ne zadržujejo nobene osebe.  

• Preprečite, da bi se kdo dotikal izpušne cevi in 

glušnika ali da bi bil izpostavljen izpušnim 

plinom. 

NAPOTEK: 

Regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu ni mogoče 

izvesti pod naslednjimi pogoji: 

• V roku 10 sekund po zagonu motorja (vozila z mehanskim 

menjalnikom) 

• V roku 30 sekund po zagonu motorja (vozila s sistemom 

DUONIC®) 

• Če prikaz hladilnega sredstva prikazuje temperaturo v do 5 

segmentih (regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem 

vozilu izvedite po tem, ko se motor segreje) 

• Če je stikalo za pomožni pogon v položaju »ON« (vozila s 

pomožnim pogonom) 

• Ko je pedal za plin ali zavorni pedal pritisnjen do konca 

• Ko se vozilo premika 

• Če je prestavna ročica v katerem koli drugem položaju kot v 

položaju »P« ali »N« (vozila s sistemom DUONIC®) 

• Če je pedal sklopke pritisnjen do konca (vozila z mehanskim 

menjalnikom) 

Če signalna lučka  (oranžna) utripa oz. med regeneracijo 
filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu, sistem za 
zagon/zaustavitev v prostem teku (lSS) ne deluje (vozila s 
sistemom za zagon/zaustavitev v prostem teku (lSS)).  

1. Vozilo parkirajte na varnem mestu in pustite motor 

teči, da se segreje. 

2. Močno zategnite ročno zavoro in pretaknite prestavno 

ročico v položaj prostega teka. Če je vaše vozilo 

opremljeno s sistemom DUONIC®, prestavno ročico 

pretaknite v položaj »P« ali »N« ter počakajte najmanj 

30 sekund. 

3. Če je vaše vozilo opremljeno s pomožnim pogonom, 

se prepričajte, da je pomožni pogon ustrezno 

nastavljen. 

Gl. 8-2
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4. Ko motor še vedno teče, držite stran stikala za čiščenje filtra 
trdih delcev (1) z napisom »ON« neprekinjeno pritisnjeno, 

dokler signalna lučka  (oranžna) (2) ne preneha 
utripati in začne trajno svetiti. Motor poveča vrtilno frekvenco 
v prostem teku (na pribl. 1500 vrt./min), da se zažene 
regeneracija filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu. Ob 
zagonu regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu 
se na večinformacijskem prikazovalniku prikaže vnaprej 
izračunano trajanje do zaključka regeneracije. Med 
regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu je 
mogoče aktivirati tudi ventil izpušne zavore.  

5. Če prikaz vnaprej izračunanega trajanja prikazuje čas okrog 
0 minut, se vrtilna frekvenca motorja v prostem teku povrne 
v izhodiščno vrtilno frekvenco v prostem teku (pribl. 650 

vrt./min), signalna lučka  (oranžna) (2) pa preneha 
svetiti. 

Takoj ko je regeneracija filtra trdih delcev pri mirujočem 

vozilu zaključena, lahko vozilo ponovno uporabljate kot 

običajno. 

6. Če morate regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem 

vozilu ustaviti pred zaključkom postopka, izvedite enega od 

naslednjih korakov: 

• Ponovno pritisnite stran stikala za čiščenje filtra trdih 

delcev z napisom »ON«. 

• Do konca pritisnite pedal za plin. 

• Do konca pritisnite pedal sklopke (vozila z mehanskim 

menjalnikom). 

NAPOTEK: 

• Če regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu 

ustavite namerno, takoj dokončajte preostali del postopka, 

tako da ponovno izvedete zgornje korake. 

• Če je količina finega praha prikazana s 7 ali več segmenti, 

lahko z zgornjo metodo med samodejno regeneracijo filtra 

trdih delcev sami zaženete regeneracijo filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu. 
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Sistem BlueTec® 

<Vozila s sistemom BlueTec® 

(1) Glušnik za filter trdih delcev  

(2) Modul črpalke  

(3) Dozirni modul 

(4) Glušnik z oksidacijskim katalizatorjem SCR  

(5) Rezervoar za sečnino  

(6) Napeljava za sečnino 

•  Sistem BlueTec® je kombinacija sistema filtra trdih delcev 

za krmiljenje regeneracije in sistema za čiščenje izpušnih 

plinov BlueTec®. 

•  Sistem filtra trdih delcev za krmiljenje regeneracije prek 

keramičnega filtra v glušniku zbira fini prah (PM) iz izpušnih 

plinov in poskrbi za zgorevanje finega praha na filtru s 

pomočjo delovanja sprednjega oksidacijskega katalizatorja 

(stalna regeneracija filtra trdih delcev). 

• Stalna regeneracija filtra ni možna pod določenimi pogoji, 

na primer pri vožnji z majhno hitrostjo. 

Pod temi pogoji sistem samodejno poviša temperaturo 

izpušnih plinov, da zagotovi zgorevanje finega praha za 

regeneracijo filtra (samodejna regeneracija filtra trdih 

delcev). Tudi samodejna regeneracija filtra trdih delcev 

včasih ni možna, ko večkrat peljete zelo počasi in motor 

pogosto vklopite in izklopite. Regeneracijo filtra trdih delcev 

je treba nato izvesti z ročnim aktiviranjem zgorevanja 

finega praha (regeneracija filtra trdih delcev pri mirujočem 

vozilu). 
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• Sistem za čiščenje izpušnih plinov BlueTec® 

 zmanjša dušikove okside (NOx) z dodajanjem 

 (pršenjem) raztopine AdBlue® v območje proti toku 

 iz selektivnega katalitičnega redukcijskega 

 katalizatorja (SCR), da se dušikovi oksidi (NOx) in 

 voda pretvorijo v dušik. 

NAPOTEK: 

• BlueTec® je registrirana blagovna znamka podjetja 

Daimler AG. 

•  DPF se nanaša na filter trdih delcev. 

• SCR pomeni selektivna katalitična redukcija. 

• Rezervoar za sečnino in napeljava za sečnino sta 

opremljena s sistemom za ogrevanje, da se raztopina 

AdBlue® odtali in pri hladnem vremenu segreje. 

• Če je temperatura raztopine AdBlue® nizka, se lahko 

vrtilna frekvenca v prostem teku nekoliko poveča. Ko se 

raztopina AdBlue® segreje, se vrtilna frekvenca v prostem 

teku povrne na običajno vrednost. 

1. Sistem filtra trdih delcev za krmiljenje 
regeneracije 

1.1 Upravljalni elementi in prikazi 

(1) Stikalo za čiščenje filtra trdih delcev (DPF)  

To stikalo uporabite za regeneracijo filtra trdih delcev 

pri mirujočem vozilu za zgorevanje finega praha v filtru  

trdih delcev. 

(2) Večinformacijski prikazovalnik  

Večinformacijski prikazovalnik prikazuje naslednje: 

količino finega praha v filtru trdih delcev, zahtevo za 

izvedbo regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem 

vozilu, vnaprej izračunano trajanje do zaključka te 

regeneracije ter opozorila. 

(3) Tipka MODE (način)  

S to tipko lahko izbirate in nastavljate prikaze na 

večinformacijskem  prikazovalniku. 

(4) Signalna lučka filtra trdih delcev  

Ta lučka zasveti ali utripa in tako prikazuje stanje filtra 

trdih delcev. 

1.2 Prikaz za fini prah 

Če na večinformacijskem prikazovalniku izberete  

nadzor filtra trdih delcev, lahko preverite v 

filtru trdih delcev nakopičeno količino finega praha.  

• Izberite način za nadzor filtra trdih delcev, tako da 

pritisnete tipko MODE (način) (1),  da prikažete 

prikaz za fini prah (2). 

• Prikaz za fini prah prikazuje količino finega praha v 

9 segmentih. Število segmentov se viša in niža 

odvisno od sprememb v količini finega praha. 

Dodatno se barva simbola (3) spreminja, kot sledi:  

Zelena:  če je število prikazanih segmentov od 1 

  do 6 

Oranžna:  če je število prikazanih segmentov od 7  

   do 9 
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1.3 Prikaz za fini prah in opozorilna/signalna lučka 

• Prikaz za fini prah in opozorilna/signalna lučka svetita ali 

utripata, odvisno od količine finega praha v filtru trdih 

delcev. 

• Če vas na to opozori opozorilna/signalna lučka kot tudi 

prikaz za fini prah na večinformacijskem prikazovalniku, 

izvedite regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem 

vozilu. 

 

Prikaz za fini prah Opozorilna/signalna lučka 

Regeneracija pri 
mirujočem vozilu/ 

samodejna 

regeneracija 

 

Glejte 

stran 

Če je število prikazanih segmentov od 1 do 6: 

 

 

 
− 

 

 

 

 

 

 

 

 

− − 

Če je število prikazanih segmentov od 7 do 8: 

 

 

 
 

• Sporočilo »PUSH DPF SW« (Pritisnite stikalo filtra trdih 

delcev) utripa. 

• Simbol  spremeni barvo iz zelene na oranžno. 

Lučka  

(oranžna) utripa počasi 
(0,5-sekundni 
intervali). 

Ko prevozite do 50 

km ali v roku 1 ure, 

izvedite regeneracijo 

filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu, 

odvisno od tega, kaj 

nastopi prej, potem 

ko je lučka začela 

utripati. 

5-60 

Če je število prikazanih segmentov 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sporočilo »PUSH DPF SW« (Pritisnite stikalo filtra trdih 

delcev) utripa. 

• Prikaže se opozorilo . 

Lučka  (oranžna) utripa 
hitro (0,25-sekundni intervali). 

Vozilo čim prej ustavite 

na varnem mestu in 

izvedite regeneracijo 

filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu. 

 

5-60 
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1.4 Samodejna regeneracija filtra trdih delcev 

• Če je filter trdih delcev tako nasičen s finim prahom, da ga ni 
več mogoče regenerirati s stalno regeneracijo filtra trdih 
delcev, sistem sproži samodejno regeneracijo filtra trdih 
delcev (regeneracija z zgorevanjem finega praha). Signalna 

lučka  (zelena) zasveti, medtem ko se izvaja 
regeneracija filtra trdih delcev s to metodo. Vozilo lahko med 
samodejno regeneracijo filtra trdih delcev uporabljate kot 
običajno, čeprav se zvok pri delovanju in vrtilna frekvenca v 
prostem teku motorja zaradi višje temperature izpušnih plinov 
spremenita. 

Prikaz za fini prah Opozorilna/signalna lučka 

Regeneracija pri 
mirujočem vozilu/ 

samodejna 

regeneracija 

 

Glejte 

stran 

Če je na filtru trdih delcev preveč finega praha: 

 

 

 

 

 

 

• Sporočilo »PUSH DPF SW« (Pritisnite stikalo filtra trdih 

delcev) utripa. 

• Prikaže se opozorilo  . 

Lučka  (oranžna) utripa 
hitro (0,25-sekundni intervali). 

Vozilo čim prej 
ustavite na varnem 
mestu in izvedite 
regeneracijo filtra 
trdih delcev pri 
mirujočem vozilu. Če 
se prikaže opozorilo 

, se moč 
motorja samodejno 
zmanjša. 
 
 
 

 

5-60 

Če se samodejna regeneracija filtra trdih delcev trenutno 

izvaja: 

 

 

 

 

• Prikaže se sporočilo »CLEANING« (čiščenje). 

• Segmenti za količino finega praha utripajo. 

• Lučka  (zelena) 

zasveti. 
• Če ste po prikazu 7 ali več 

segmentov za količino finega 
praha pozvani k regeneraciji 
filtra trdih delcev pri 
mirujočem vozilu, lučka 

 sveti izmenjujoče 
zeleno in oranžno. 

Trenutno se izvaja 

samodejna 

regeneracija filtra trdih 

delcev. 
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Če se trenutno izvaja regeneracija filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu: 

 

 

 

 

 

Prikaže se vnaprej izračunano trajanje do zaključka 

regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu. 

Lučka  (oranžna) zasveti. 

Trenutno se izvaja 

regeneracija filtra trdih 

delcev pri mirujočem 

vozilu. 

5-59 
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•  Če med samodejno regeneracijo filtra trdih delcev 

na večinformacijskem prikazovalniku izberete način 

za nadzor filtra trdih delcev, se nad prikazom za fini 

prah prikaže sporočilo »CLEANING« (čiščenje) in 

prikaz za fini prah utripa. 

    OPOZORILO 

Če morate vozilo med samodejno regeneracijo 

filtra trdih delcev ustaviti, to izvedite šele potem, 

ko ste se prepričali, da v bližini izpušne cevi in 

glušnika ni nobenih vnetljivih snovi, kot sta suha 

trava ali papir. Ker so tako izpušni plini kot 

izpušna cev in glušnik zelo vroči, bi se lahko 

vnetljive snovi v bližini vnele in povzročile požar.  

NAPOTEK: 

• Med samodejno regeneracijo filtra trdih delcev se spremeni 

zvok delovanja motorja. Ko vozilo ustavite, se vrtilna 

frekvenca v prostem teku poveča (do 800 vrt./min) in 

aktivira se izpušni ventil. To ni nič neobičajnega. 

• Med samodejno regeneracijo filtra trdih delcev sistem za 

zagon/zaustavitev v prostem teku (lSS) ne deluje (vozila s 

sistemom za zagon/zaustavitev v prostem teku (lSS)). 

• Samodejna regeneracija filtra trdih delcev se ne izvede, če 

se uporablja pomožni pogon (vozila s pomožnim 

pogonom). 

• Med samodejno regeneracijo filtra trdih delcev, ko signalna 

lučka  (oranžna) utripa oranžno (oz. prikaz za fini 
prah prikazuje 7 ali več segmentov), sistem prekine 
samodejno regeneracijo filtra trdih delcev in sproži 
regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu, če 
držite stikalo za čiščenje filtra trdih delcev pritisnjeno tako 
dolgo, da lučka zasveti oranžno. 

• Medtem ko se izmenično prikazujeta opozorilo  in 

 (oranžno), se samodejna regeneracija filtra trdih 
delcev ne izvaja. 

1.5 Regeneracija fi ltra trdih delcev pri mirujočem 
vozilu (izvedena po tem, ko zasveti signalna 

lučka  (oranžna)) 

Včasih sistem finega praha, ki se skriva v filtru trdih 

delcev, ne more samodejno odstraniti z zgorevanjem. 

To je običajno takrat, ko vozite z zelo majhno hitrostjo 

ali motor med delovanjem pogosto vklopite in ponovno 

izklopite. Sistem vas o takšnem stanju obvesti z 

utripanjem signalne lučke [ ] (oranžne) in vas tako 

opozori, da je treba ročno aktivirati odstranitev finega 

praha, ki se skriva v filtru trdih delcev, z zgorevanjem. 

Interval utripanja lučke niha glede na količino finega 

praha, ki se je nakopičila v filtru trdih delcev.  
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NAPOTEK: 

Če se vozilo uporablja pod katerim koli od naslednjih pogojev, 

obstaja večje tveganje, da samodejna regeneracija filtra trdih 

delcev ne deluje, zato signalna lučka utripa pogosteje, da vas 

opozori na potrebno izvedbo regeneracije filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu. 

• Vozite pretežno s hitrostjo 20 km/h (12 milj/h) ali manjšimi 

hitrostmi. 

•  Vozilo uporabljate tako, da motor pogosto vklapljate in 

izklapljate v kratkih intervalih (krajših od 10 minut). 

•  Vozilo vedno znova uporabljate za vožnjo na kratkih 

razdaljah (manj kot 10 km (6 milj)). 

• Motor se uporablja tako kratek čas, da se izklopi, preden bi 

se lahko ustrezno segrel. 

•  Počasno utripanje (0,5-sekundni interval)  

Ko prevozite do 50 km ali v roku 1 ure po začetku utripanja 

signalne lučke, morate s stikalom za čiščenje filtra trdih 

delcev izvesti regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem 

vozilu, da se fini prah v filtru trdih delcev odstrani z 

zgorevanjem. Če uporabljate pomožni pogon, ustavite 

delovanje s pomožnim pogonom in izvedite regeneracijo 

filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu. 

• Hitro utripanje (0,25-sekundni interval) 

Vozilo morate čim prej ustaviti na varnem mestu in nato s 

stikalom za čiščenje filtra trdih delcev izvesti regeneracijo 

filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu, da se fini prah v 

filtru trdih delcev odstrani z zgorevanjem. 

  POZOR 

Če signalna lučka  (oranžna) hitro utripa ali se na 

večinformacijskem prikazovalniku prikaže opozorilo , s 
stikalom za čiščenje filtra trdih delcev nemudoma izvedite 
regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu, da se fini 
prah v filtru trdih delcev odstrani z zgorevanjem. Nadaljevanje 
vožnje s preobremenjenim filtrom trdih delcev povzroči izpad 
sistema. 

1.6 Navodila za izvedbo regeneracije filtra trdih delcev pri 
mirujočem vozilu 
Koraki, ki jih morate upoštevati po utripanju ustreznega 

prikaza, opozorila in signalne lučke  (oranžne), so 
navedeni spodaj. 

Trajanje regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu je 

navedeno na večinformacijskem prikazovalniku. Na splošno 

velja, da regeneracija filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu 

traja 20 minut, čeprav se lahko razlikuje glede na pogoje, pod 

katerimi vozilo deluje. 
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   OPOZORILO 

•  Regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem 

 vozilu nikoli ne izvajajte v slabo prezračevani 

 garaži ali drugih zaprtih prostorih. Izpušni plini 

 vsebujejo ogljikov monoksid, ki je strupen in 

 zelo nevaren. 

•  Med izvedbo regeneracije filtra trdih delcev pri 

 mirujočem vozilu se izogibajte naslednjih 

 območij: 

• Na lakiranih cestiščih: vroči izpušni plini 

 razbarvajo lak. 

• V bližini žive meje: rastline lahko zaradi vročih

 izpušnih plinov odmrejo. 

• Mesta z vnetljivimi snovmi, na primer suho 

 travo ali papirjem: pride lahko do požara.  

•  Poskrbite, da se v bližini izpušne cevi in 

glušnika ne zadržujejo nobene osebe.  

•  Preprečite, da bi se kdo dotikal izpušne cevi 

 in glušnika ali da bi bil izpostavljen izpušnim 

 plinom. 

NAPOTEK: 

Regeneracije filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu ni mogoče 

izvesti pod naslednjimi pogoji: 

•  v roku 10 sekund po zagonu motorja (vozila z 

 mehanskim menjalnikom); 

•  v roku 30 sekund po zagonu motorja (vozila s sistemom 

 DUONIC®); 

•  če prikaz hladilnega sredstva prikazuje temperaturo v do 5 

 segmentih (regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem 

 vozilu izvedite po tem, ko se motor segreje); 

•  če je stikalo za pomožni pogon v položaju »ON« (vozila s 

 pomožnim pogonom); 

•  ko je pedal za plin ali zavorni pedal pritisnjen do konca, 

 medtem ko se vozila premika; 

•  če je prestavna ročica v katerem koli drugem položaju kot 

 v položaju »P« ali »N« (vozila s sistemom DUONIC®); 

•  če je pedal sklopke pritisnjen do konca (vozila z 

 mehanskim menjalnikom). 

Če signalna lučka  (oranžna) utripa oz. med 
regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu, sistem za 
zagon/zaustavitev v prostem teku (lSS) ne deluje (vozila s 
sistemom za zagon/zaustavitev v prostem teku (lSS)).  

1. Vozilo parkirajte na varnem mestu in pustite motor 

teči, da se segreje. 

2. Močno zategnite ročno zavoro in pretaknite 

prestavno ročico v položaj prostega teka. Če je vaše 

vozilo opremljeno s sistemom DUONIC®, prestavno 

ročico pretaknite v položaj »P« ali »N« ter počakajte 

najmanj 30 sekund. 

3. Če je vaše vozilo opremljeno s pomožnim pogonom, 

se prepričajte, da je pomožni pogon ustrezno 

nastavljen. 

Gl. 8-2 
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4. Ko motor še vedno teče, držite stran stikala za 
čiščenje filtra trdih delcev (1) z napisom »ON« 

neprekinjeno pritisnjeno, dokler signalna lučka  
(oranžna) (2) ne preneha utripati in začne trajno 
svetiti. Motor poveča vrtilno frekvenco v prostem 
teku (na pribl. 1500 vrt./min), da se zažene 
regeneracija filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu. 
Ob zagonu regeneracije filtra trdih delcev pri 
mirujočem vozilu se na večinformacijskem 
prikazovalniku prikaže vnaprej izračunano trajanje do 
zaključka regeneracije. Med regeneracijo filtra trdih 
delcev pri mirujočem vozilu je mogoče aktivirati tudi 
ventil izpušne zavore.  

5. Če prikaz vnaprej izračunanega trajanja prikazuje 
čas okrog 0 minut, se vrtilna frekvenca motorja v 
prostem teku povrne v izhodiščno vrtilno frekvenco v 
prostem teku (pribl. 650 vrt./min), signalna lučka 

 (oranžna) (2) pa preneha svetiti.  

Takoj ko je regeneracija filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu zaključena, lahko vozilo ponovno 

uporabljate kot običajno. 

6. Če morate regeneracijo filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu ustaviti pred zaključkom postopka, 

izvedite enega od naslednjih korakov:  

•  Ponovno pritisnite stran stikala za čiščenje filtra 

 trdih delcev z napisom »ON«.  

•  Do konca pritisnite pedal za plin. 

•  Do konca pritisnite pedal sklopke (vozila z 

 mehanskim menjalnikom). 

NAPOTEK: 

•  Če regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu 

ustavite namerno, takoj dokončajte preostali del postopka, 

tako da ponovno izvedete zgornje korake. 

•  Če je količina finega praha prikazana s 7 ali več segmenti, 

lahko z zgornjo metodo med samodejno regeneracijo filtra 

trdih delcev sami zaženete regeneracijo filtra trdih delcev 

pri mirujočem vozilu. 

2. Sistem za čiščenje izpušnih plinov BlueTec®  
2.1 Opozorila za sistem za čiščenje izpušnih plinov 

BlueTec® 

Štiri različne kombinaci je (vzorci) delovanja 

opozorilnih/signalnih lučk vas opozarjajo na različna 

neobičajna stanja sistema za čiščenje izpušnih plinov 

BlueTec®, kot je prikazano 

spodaj. 

Vzorec 

opozorila 
Opozorilna/signalna lučka 

 
Težava 

 

Glejte 
stran 

1 

 
 

Količina raztopine AdBlue® v rezervoarju je 

preveč upadla. 
5-63 

2  

 

Količina raztopine AdBlue® v rezervoarju je 

dodatno upadla. 
5-63 
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*1: Če ste vozilo vozili 36 ur, potem ko je opozorilna lučka 

 prvič zasvetila, zasveti opozorilna lučka in 
ostane vklopljena, moč motorja pa se omeji. 

2.2 Izjemno majhna količina raztopine AdBlue® (vzorec 

opozorila 1)  

Če je nivo raztopine AdBlue® v rezervoarju prenizek, ste na 

to stanje takoj opozorjeni, kot je opisano v nadaljevanju. 

Rezervoar nemudoma ponovno napolnite z raztopino 

AdBlue®.  Gl. 1-8 

•  Segment E (1) prikaza nivoja sečnine, ki je zasvetil, 

 začne počasi utripati (v intervalu po 0,5 sekunde). 

•  Opozorilna lučka za nivo sečnine (2) zasveti. 

2.3 Dodatno zmanjšana količina raztopine AdBlue® 

(vzorec opozorila 2) 

Če nivo raztopine AdBlue® še naprej upada, ste na to 

stanje opozorjeni, kot je opisano v nadaljevanju. Rezervoar 

nemudoma ponovno napolnite z raztopino AdBlue®. Gl. 1-8 

•  Segment E (1) prikaza nivoja sečnine, ki je utripal 

 počasi, začne utripati hitro (v intervalu po 0,25 sekunde).  

•  Opozorilna lučka za nivo sečnine (2) zasveti. 

      POZOR 
Rezervoar za sečnino se nikakor ne sme popolnoma 

izprazniti. Če se rezervoar izprazni, se moč motorja 

samodejno omeji. 

2.4 Prazen rezervoar za sečnino (vzorec opozorila 3) 
Če se rezervoar za sečnino popolnoma izprazni, ste na to 

opozorjeni, kot sledi. Rezervoar nemudoma ponovno 

napolnite z raztopino AdBlue®.   Gl. 1-8 

• Opozorilna lučka za nivo sečnine (2) še naprej utripa.  

•  Vsi segmenti od F do E prikaza nivoja sečnine 

hitro utripajo (v intervalu po 0,25 sekunde). 

•  Opozorilna lučka  začne utripati. 

•  Prikaz  (rdeč) se prikaže na večinformacijskem 
prikazovalniku in moč motorja se omeji. 

Vzorec 

opozorila 
Opozorilna/signalna lučka 
 

Težava 
 

Glejte 
stran 

3 

 

 
 

• Rezervoar za sečnino se je izpraznil. 

• Samodejno se izvede upočasnitev vožnje. 
5-63 

4 

 

• Zaznana je motnja pri izpušnih plinih ali pa je 

sistem za čiščenje izpušnih plinov BlueTec® 

pokvarjen. 

• Moč motorja se omeji glede na vrsto okvare 

ali motnje. *1 

 
 
 
5-63 
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2.5  Če je zaznana motnja pri izpušnih plinih ali pa je 

sistem za čiščenje izpušnih plinov BlueTec® 

pokvarjen (vzorec opozorila 4)  

Če je zaznana motnja pri izpušnih plinih ali pa je sistem 
za čiščenje izpušnih plinov BlueTec® pokvarjen, 

zasveti opozorilna lučka . 

Vozilo naj takoj pregledajo pri pooblaščeni prodajni 

organizaciji oz. pooblaščenem prodajalcu za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

 POZOR 
Z vožnjo z vklopljeno opozorilno lučko bi se lahko 

povečale emisije dušikovih oksidov (NOx), prišlo pa bi 

lahko tudi do poškodb sistema za čiščenje izpušnih 

plinov BlueTec®.  

•  Odvisno od okvare ali motnje se prikaže prikaz  
(rdeč) in moč motorja se omeji, če ste vozilo vozili 
približno 36 ur. 

• Če pomotoma dolijete drugo tekočino, ki ni 

predpisana raztopina AdBlue® (voda, manj gosta 

raztopina AdBlue®), zasukajte stikalo zaganjalnika v 

položaj »LOCK« in se za izpust dolite tekočine in 

pregled vozila takoj obrnite na pooblaščeno prodajno 

organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

3.  Previdnostni ukrepi za preverjanje in 
vzdrževanje 

•  Sistem za doziranje sečnine 
Sistem za doziranje sečnine (modul črpalke  in dozirni 

modul) deluje še pribl. 2 minuti po zasuku stikala 

zaganjalnika v položaj »LOCK«. Pred odklopom 

akumulatorja in vtičnih spojnikov električnega sistema 

za izvedbo preverjanja, vzdrževanja ipd. počakajte vsaj 

2 minuti. 

•  Glušnik 

Glušnik vsebuje katalizator in keramični filter. 

  OPOZORILO 

V nobenem primeru se ne dotikajte vode, ki odteka 

iz glušnika. Voda je zaradi delovanja katalizatorja v 

glušniku rahlo kisla. Če pride v stik s kožo, jo 

sperite z veliko vode. 
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 POZOR 

•  Vsak g lušnik  vsebuje kata l izato r  in  keramični  

 f i l ter .  Ne brca j te  oz.  udar ja j te  ob g lušnik ,  ke r  s  

 tem lahko poškoduje te kata l i zator  in /a l i  

 keramični  f i l ter .  

•  Odvisno od nač ina uporabe vozi la  lahko  

 i zpušna cev in  nos i lec  obese ce lo predčasno 

 us tvar i ta  vel iko ko l ič ino r je .  Vizualno prever i te  

 glušnik  in  se v pr imeru kakršne ko l i  motn je  

 obrn i te  na pooblaščeno prodajno organizac i jo  

 oz.  pooblaščenega p rodaja lca za vozi la  

 MITSUBISHI FUSO, k jer  na j  vozi lo  p regledajo.  

•  V nobenem pr imeru ne spremin ja j te  d olžine a l i  

 smer i  izpušne cevi  oz.  g lušnika,  sa j  b i  lahko  s  

 tem povzroč i l i  v nadal jevanju navedene 

 težave.  Če so potrebne spremembe,  se obrn i te  

 na pooblaščeno prodajno organizac i jo  oz.  

 pooblaščenega prodaja lca za vozi la  

 MITSUBISHI FUSO. 

•  Požar a l i  opekl ine,  ker  pr i  odst ran jevanju  

 sa j  iz f i l t ra  t rd ih  de lcev z zgorevanjem 

 uhaja vroč p l in  

•  Negat i ven vp l i v na delovanje s is tema za  

 č iščenje izpušnih p l inov  

NAPOTEK: 

•  Ker se izpušni plini pred izpustom očistijo, se vonj izpušnih 

 plinov razlikuje od vonja pri običajnem vozilu z dizelskim 

 motorjem. 

•  Ob zagonu motorja ali takojšnjem speljevanju po zagonu 

 motorja lahko pri hladnem vremenu iz glušnika izstopa bel 

 dim (vodna para). Vendar to ni znak za motnjo. 
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Razporeditev inštrumentov in 
opozorilnih lučk 

 

(1) Tahometer 

(2) Merilnik vrtilne frekvence 

(3) Prikaz zaloge goriva 

(4) Opozorilne/signalne lučke 

(5) Prikaz nivoja sečnine <vozila s sistemom 

BlueTec®> 

(6) Večinformacijski prikazovalnik 

Tahometer 
 

Tahometer prikazuje hitrost vozila v kilometrih ali miljah na 

uro. 
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Merilnik vrtilne frekvence 

•  Merilnik vrtilne frekvence prikazuje število vrtljajev motorja 

v vrtljajih na minuto. 

•  Zeleno območje (1) prikazuje vrtilno frekvenco motorja, ki 

predstavlja zlato pravilo za gospodarno obratovanje. 

•  Če kazalec pride v rdeče območje (2), je vrtilna frekvenca 

motorja previsoka in motor se »prevrti«. Pri vožnji po 

klancu navzdol ali pri pretikanju v nižjo prestavo zadostno 

zmanjšajte hitrost vozila, da kazalec ne bo prišel v to 

območje. 

Gl. 7-8 

  POZOR 

Če je vrtilna frekvenca motorja nenehno v rdečem območju, 

lahko to poškoduje motor. 

NAPOTEK: 

Termin »prevrtenje« označuje vrtilno frekvenco motorja, ki je 

presegla najvišjo vrednost. To se lahko pojavi, če motor 

poganjajo kolesa, npr. pri vožnji po klancu navzdol ali pri 

pretikanju v nižjo prestavo.  

Merilnik temperature vode 

•  Vrednost senzorja temperature hladilnega sredstva je 

prikazana na večinformacijskem prikazovalniku in prikazuje 

temperaturo hladilnega sredstva motorja. 

•  Če motor normalno deluje, se prikaz temperature 

hladilnega sredstva (1) giba po sredini lestvice. 

•  Če temperatura hladilnega sredstva neobičajno naraste, 

se večinformacijski prikaz (2) obarva oranžno. 

•  Če se motor pregreje, zasveti opozorilna lučka  in 

večinformacijski prikaz  se obarva rdeče. Prikaz 

temperature hladilnega sredstva prikazuje 13. stopnjo ali 

višjo in s tem prikazuje območje pregretja (3). Istočasno se 

vklopi brenčač. 

•  Če se je motor pregrel, izvedite preverjanja in korekturne 

ukrepe, ki so opisani na tej referenčni strani: 
Gl .  13-8  

  
 POZOR 
Motor zaustavite šele potem, ko ste ga pustili delovati z vrtilno 

frekvenco, le nekoliko višjo kot v prostem teku, da se je 

hladilno sredstvo ohladilo. Če motor takoj po zaustavitvi 

izklopite, lahko to povzroči hitro povišanje temperature 

hladilnega sredstva in posledično poškodbe na motorju. 
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Prikaz zaloge goriva 

  POZOR 
Če se motor zaustavi zaradi pomanjkanja goriva, sistem za 

vbrizgavanje goriva morda ne bo več deloval. 

Prikaz zaloge goriva prikazuje količino goriva, ki je še v 

rezervoarju za gorivo. 

F: polno  

E: prazno 

Če zasveti opozorilna lučka za nizek nivo goriva (1), je količina 

goriva, ki je še v rezervoarju, približno takšna, kot je spodaj 

navedeno. 

 

NAPOTEK: 

Če je rezervoar vozila prazen, v sistem dovajanja goriva 

prodre zrak. Preden lahko motor vozila, ki mu je zmanjkalo 

goriva, za tem ko ste dotočili gorivo, ponovno zaženete, je 

treba odzračiti sistem dovajanja goriva. Stikalo zaganjalnika 

naj bo po tem, ko ste dotočili gorivo, od 30 do 60 sekund v 

položaju »ON«. Tako boste sistem dovajanja goriva napolnili z 

gorivom in izpodrinili zrak. 

Količina preostalega goriva v rezervoarju 

Prostornina rezervoarja Količina 

70 litrov pribl. 9 litrov 

100 l i t r ov  pribl. 13 litrov 

Ko kazalec doseže oznako »E« ali zasveti opozorilna lučka za 

nizek nivo goriva, čim prej dotočite gorivo.   Gl. 1-4 
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Prikaz nivoja sečnine 

<Vozila s sistemom BlueTec®> 

 POZOR 
Rezervoar za sečnino se nikakor ne sme popolnoma 

izprazniti. Če se rezervoar izprazni, je moč motorja omejena. 

Priporočamo, da imate v vozilu vedno dodatno posodo z 

raztopino AdBlue®, če se rezervoar izprazni. 

1. Prikaz nivoja sečnine 

• Prikaz nivoja sečnine (1) prikazuje nivo raztopine AdBlue® v 

rezervoarju za sečnino. 

F (vsi 4 segmenti svetijo): polno 

E (samo 1 segment sveti): dotočite raztopino AdBlue®. 

 

 

• Ko je rezervoar poln, svetijo vsi 4 segmenti prikaza nivoja 

sečnine. Ko nivo raztopine AdBlue® postopoma upada, 

segmenti po vrsti eden za drugim prenehajo svetiti.  

• Če sveti samo še segment E prikaza nivoja sečnine, je nivo 

raztopine AdBlue® preveč upadel. 

Dotočite raztopino AdBlue. Gl. 1-6 

 

 

 

 

2. Če je nivo raztopine AdBlue® prenizek  

• Če nivo raztopine AdBlue® preveč upade, se na to opozori, 

kot sledi: 

• Segment E (1) prikaza nivoja sečnine, ki je zasvetil, 

začne počasi utripati (v intervalu po 0,5 sekunde). 

• Opozorilna lučka za nivo sečnine (2) zasveti. 

Ko se pojavi to stanje, nemudoma dotočite raztopino 

AdBlue®. Gl. 1-6 
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• Če nivo raztopine AdBlue® še naprej upada, se na to 

opozori, kot sledi: 

• Segment E (2) prikaza nivoja sečnine, ki je utripal počasi, 

začne utripati hitro. 

• Opozorilna lučka za nivo sečnine (3) sveti. 

Ko se pojavi to stanje, nemudoma dotočite raztopino AdBlue®. 

 

 

 

• Če se rezervoar za sečnino popolnoma izprazni, se na to 

opozori, kot sledi: 

• Opozorilna lučka za nivo sečnine (3) sveti. 

• Vsi segmenti od F do E prikaza nivoja sečnine hitro  
utripajo. 

• Opozorilna lučka utripa. 

• Na večinformacijskem prikazovalniku se prikaže rdeč 

prikaz  in moč motorja se omeji. 

Dotočite raztopino AdBlue®. Moč motorja nato ni več omejena. 

 

 

 

 

 

 

 
Večinformacijski sistem  

1. Pregled večinformacijskega sistema  

(1) Tipka MODE (način) 

(2) Tipka SELECT (izberi) 

(3) Tipka SET/RES (nastavi/ponastavi) 

(4) Večinformacijski prikazovalnik 

(5) Območje informacij 

(6) Območje opozorilnih/signalnih lučk 

(7) Območje informacij o menjalniku 

(8) Območje števca kilometrov/dnevno prevoženih kilometrov 

(9) Območje prikaza časa/zunanje temperature 

(prikaz zunanje temperature je na voljo za vozila s 

popolnoma avtomatsko klimatsko napravo) 

Večinformacijski sistem prikazuje naslednje vrste informacij na 

večinformacijskem prikazovalniku v kombiniranem 

inštrumentu. 

• Območje informacij: temperatura hladilnega sredstva, 

količina finega praha v filtru trdih delcev ter informacije o 

vozilu, vključno z načrtom vzdrževanja. 

• Območje opozoril/prikazov: različna opozorila in prikazi.  

  Gl. 6-18 

• Območje informacij o menjalniku: s 

sistemom DUONIC® izbrani položaji prestav in druge 

informacije, povezane z menjalnikom. 

 Gl.  5-22 

• Števec kilometrov/dnevno prevoženih kilometrov: trenutno 

število prevoženih kilometrov in posamezna pot. 

• Tipke MODE, SELECT in SET/RES (način, izberi in 

nastavi/ponastavi) se na vsakem zaslonu uporabljajo za 

izbiranje, nastavljanje in potrjevanje. 
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2. Števec prevoženih/dnevno prevoženih kilometrov Če 

stikalo zaganjalnika obrnete v položaj »ON«, se prikaže 

»ODO« (števec prevoženih kilometrov) ali »TRIP« (števec 

dnevno prevoženih kilometrov). 

Prikaz se spremeni, vsakič ko pritisnete tipko ODO/TRIP 

(1) – med »ODO« (števec prevoženih kilometrov) in 

»TRIP« (števec dnevno prevoženih kilometrov). 

• ODO (števec prevoženih kilometrov) 

Prikazuje skupno pot, ki jo je vozilo prevozilo. Prevoženi 

kilometri (ali milje) se zaokrožijo na najbližje celo število. 

• TRIP (števec dnevno prevoženih kilometrov) 

Prikazuje pot, ki jo je vozilo prevozilo od izbrane točke do 

trenutne točke. Prevoženi kilometri (ali milje) se zaokrožijo 

na najbližje prvo decimalno mesto. 

Števec dnevno prevoženih kilometrov ima dve možnosti: 

TRIP (pot) »A« in TRIP (pot) »B«. Prikaza sta medsebojno 

neodvisna. 

Če želite števec dnevno prevoženih kilometrov ponastaviti, 

pritisnite tipko ODO/TRIP in jo držite pritisnjeno najmanj 1 

sekundo. Samo stanje števca trenutno prikazane možnosti 

se ponastavi na »0,0«. 

 
 
NAPOTEK: 
Če spremenite enoto za porabo goriva/število 
prevoženih kilometrov, se ustrezno spremeni 
tudi prikaz števila prevoženih kilometrov in 
števca dnevno prevoženih kilometrov. Za več 
informacij o prikazni enoti za porabo 
goriva/število prevoženih kilometrov glejte 
stran 6-13.  
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3. Izbira in nastavitev načina prikaza  

3.1 Izbira načina prikaza 

S pritiskom tipke MODE (način) (7) lahko izberete želen način 

prikaza.  

 : kratek pritisk (do 1 sekunde) tipke MODE (način) 

 

 : dolg pritisk (1 sekundo ali več) tipke MODE (način) 

 

Št. Način prikaza Glejte stran 

(1) Koledar in ura 6-9 

(2) Zunanja temperatura zraka (vozila s popolnoma avtomatsko klimatsko napravo) 6-11 

(3) Nadzor filtra trdih delcev 6-12 

(4) Informacije o porabi goriva/število prevoženih kilometrov 6-13 

(5) Informacije o vzdrževanju 6-14 

(6) Jakost osvetlitve (nastavitev za svetlost) 6-17 
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3.2 Koledar in ura 

• Datum/čas 

Pritisnite tipko MODE (način) (1) za prikaz datuma in ure 

na zaslonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Če pritisnete tipko SELECT (izberi) (2), med tem ko sta na 

zaslonu prikazana datum in ura, se mesečni prikaz 

datuma spremeni z numeričnega prikaza na angleški 

prikaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Nastavitev datuma in časa 
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1. Med prikazom datuma in časa (4) na zaslonu 

pritisnite in zadržite tipko SET/RES 

(nastavi/ponastavi) (1). Pojavi se zaslon za 

nastavitve (5). 

 2. Vsakič ko pritisnete tipko SET/RES (nastavi/ponastavi), 

izberete enega od prikaznih elementov v spodaj prikazanem 

vrstnem redu, pri čemer izbran element utripa. Potek se 

ponovni, če ponovno pritisnete tipko. 

  Začetni zaslon (prikaz datuma/časa) 

  (4) -> Način prikaza ure (6) -> leto (7) -> mesec (8) ->dan (9) 

-> ura (10) -> minuta (11) -> začetni zaslon 

 Medtem ko element, ki ga želite nastaviti, utripa, pritisnite 

tipko MODE (način) (3) oz. SELECT (izberi) (2) in izvedite 

nastavitve. 

 • Če v prikazu ure izberete »12 h«, je izbran 12-urni prikaz 

časa, če pa izberete »24 h«, se način prikaza časa spremeni 

v 24-urni prikaz. 

• Za preklop naprej med navedbami pritisnite tipko SELECT 

(izberi). Vsakič ko tipko držite pritisnjeno (0,5 sekunde ali 

dlje), se vrednost poveča za 2 leti, 2 meseca, 2 dni oz. 10 

minut. 

• Za preklop nazaj med navedbami pritisnite tipko MODE 

(način). 

 Vsakič ko tipko držite pritisnjeno (0,5 sekunde ali dlje), se 

vrednost zmanjša za 2 leti, 2 meseca, 2 dni oz. 10 minut. 

 3. Ko ste zaključili s potrebnimi nastavitvami, pritisnite tipko 

SET/RES (nastavi/ponastavi). 

 4. Tipko SET/RES (nastavi/ponastavi) pritisnite toliko krat, kot   

je potrebno, da se vrnete na začetni zaslon. 

• Nastavitev ure na časovne signale 

 Ko je prikaz v načinu koledarja in ure, lahko uro nastavite na 

časovni signal, tako da pritisnete tipko SET/RES 

(nastavi/ponastavi) in jo hkrati odobrite s časovnim signalom. 

 

Primer: 

Ura se nastavi na 11:00:00, če je trenutna navedba med 

11:00:00 in 11:29:00. 

Ura se nastavi na 12:00, če je trenutna navedba med 

11:30 in 11:59. 

NAPOTEK: 

• Ko je datum nastavljen, se dan v tednu samodejno nastavi 

na novi datum. 

• Koledar je mogoče nastaviti za časovni interval med 1. 

januarjem 2009 in 31. decembrom 2039. 
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3.3  Zunanja temperatura zraka 

<Vozila s popolnoma avtomatsko klimatsko 

napravo> Če s pritiskom tipke MODE (način) (1) izberete 

način zunanjega zraka, je prikazana temperatura 

zunanjega zraka okoli sprednje strani kabine. 

NAPOTEK:  

Ker se temperatura meri na vstopu zunanjega zraka v kabino, 

lahko prikazana temperatura zaradi določenih prometnih 

razmer ali obratovalnih pogojev klimatske naprave odstopa od 

dejanske temperature zunanjega zraka. 

• Za način temperature zunanjega zraka so na voljo 

naslednje izbire in nastavitve:  

• Izbira enote prikaza temperature med stopinjami 

Celzija (°C) in stopinjami Fahrenheita  

(°F) 
• Izbira prikaza levo spodaj na zaslonu med 

temperaturo in časom 

• Nastavitev alarma, če temperatura zunanjega 

zraka pade pod prednastavljeno temperaturo 

• Izbire in nastavitve v načinu temperature zunanjega 

zraka 
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1. Izberite način temperature zunanjega zraka (4), tako 

da pritisnete tipko MODE (način) (1). Pritisnite in zadržite 

tipko SET/RES (nastavi/ponastavi) (3), da se prikaže 

zaslon za nastavitve (5).  

1. S tipko SET/RES (nastavi/ponastavi) izberite element, 

ki ga želite prilagoditi/nastaviti. Vsakič ko pritisnete 

tipko SET/RES (nastavi/ponastavi), se prikaz 

spreminja v naslednjem vrtnem redu: 

Izbira enote za temperaturo (6) -> izbira 

časa/temperature (7) -> nastavitev oz. vklop/izklop 

alarma za temperaturo (8) 

•  S pritiskom tipke MODE (način) (3) oz. tipke SELECT 

(izberi) na izbirnem zaslonu enote za temperaturo (6) 

lahko spreminjate enoto za temperaturo s stopinj 

Fahrenheita (°F) (10) na stopinje Celzija (°C) (9).  

•  S pritiskom tipke MODE (način) (3) oz. tipke SELECT 

(izberi) na izbirnem zaslonu časa/temperature lahko 

spremenite prikaz temperature levo spodaj na 

navedbo časa. 

• Nastavitvena metoda za vklop/izklop alarma za 

temperaturo Na zaslonu za nastavitve za vklop/izklop 

alarma za temperaturo (8) pritisnite tipko MODE 

(način), da aktivirate alarm za temperaturo zunanjega 

zraka, za deaktiviranje pa pritisnite tipko SELECT 

(izberi). Takoj ko je alarm aktiviran, lahko nastavite 

temperaturo za alarm med –5 °C in 5 °C (11) (23 °F in 

41 °F). Alarm se izda z navedbo temperature levo 

spodaj na zaslonu, ki približno 1 minuto utripa, ko je 

dosežena nastavljena temperatura.  

3.4 Nadzor filtra trdih delcev 

Ta prikaz prikazuje količino finega praha v filtru trdih 

delcev in zahtevo za izvedbo regeneracije filtra trdih 

delcev pri mirujočem vozilu ter vnaprej izračunano 

trajanje do zaključka te regeneracije. Če situacija tako 

zahteva, nadzor filtra trdih delcev vozniku posreduje tudi 

potrebna opozorila in podatke.  

 

 

 

 

 

 

 

• Če filter trdih delcev vsebuje fini prah, ki ustreza 7 ali 

več segmentom prikaza, se prikaže sporočilo, ki vas 

pozove, da izvedete regeneracijo filtra trdih delcev 

pri mirujočem vozilu. 

 

 

 

 

 

 

 

Za podrobnosti o filtru trdih delcev glejte stran 5-55 ali 

5-62 (vozila s sistemom BlueTec®).
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3.5 Informacije o porabi goriva/številu prevoženih 

kilometrov 

Informacije o porabi goriva/številu prevoženih kilometrov 

obsegajo:  

povprečno porabo goriva/število prevoženih kilometrov 

(5), porabo goriva/število prevoženih kilometrov v 

realnem času (6), trenutno porabo goriva/število 

prevoženih kilometrov (7) in povprečno hitrost (8).  

•  Prikaz za povprečno porabo goriva/število 

prevoženih kilometrov prikazuje povprečno porabo 

goriva/število prevoženih kilometrov od trenutka, ko 

ste nazadnje ponastavili prikaz, do danes. 

•  Poraba goriva/število prevoženih kilometrov v 

realnem času prikazuje porabo goriva/število 

prevoženih kilometrov v zadnjem 0,5 -sekundnem 

časovnem intervalu.  

•  Povprečna hitrost vozila prikazuje povprečno hitrost 

vozila od zadnje ponastavitve.  

•  Trenutna poraba goriva/število prevoženih kilometrov 

prikazuje porabo goriva/število prevoženih kilometrov 

v zadnjem 1-minutnem časovnem intervalu.  

•  Napotki za preklop prikaza 

1.  Pritisnite tipko MODE (način) (1) in izberite prikaz 

informacij o porabi goriva/številu prevoženih 

kilometrov (4). 

2.  Pritisnite tipko SELECT (izberi) (2) za preklop med 

prikazi. 

Vsakič ko pritisnete tipko SELECT (izberi), se 

zaporedoma in v paru prikažejo  naslednje informacije: 

•  Povprečno prevoženi kilometri in prevoženi kilometri v 

realnem času 

•  Povprečno prevoženi kilometri in povprečna hitrost 

vozila 

•  Trenutno prevoženi kilometri in povprečno prevoženi 

kilometri 

•  Napotki za ponastavitev prevožen ih kilometrov in 

podatkov o hitrosti  

Ponastavite lahko tako podatke o povprečni hitrosti 

vozila kot tudi povprečno prevožene kilometre, in sicer 

tako da pritisnete tipko SET/RES (nastavi/ponastavi) (3)  
ter jo zadržite (1 sekundo ali dlje).  

•  Nastavitev korekturnega koeficienta za podatke o 

porabi goriva/številu prevoženih kilometrov in izbira 

enote za prikaz porabe goriva/števila prevoženih 

kilometrov  

Po potrebi lahko spremenite korekturni koeficient za 

podatke o porabi goriva/številu prevoženih kilometrov in 

izbiro enote za prikaz porabe goriva/števila prevoženih 

kilometrov, kot sledi. 

•  Običajno tega korekturnega koeficienta ni potrebno 

spreminjati. Spremeniti ga je treba, če opazite veliko 

razliko med dejanskimi in prikazanimi vrednostmi 

porabe goriva/števila prevoženih kilometrov. 

Povišanje vrednosti korekturnega koeficienta pomeni 

višje navedbe za povprečno in trenutno vrednost 

porabe goriva/števila prevoženih kilometrov t e r  

v i š j o  v r e d n o s t  p o r a b e  

g o r i v a / š t e v i l a  p r e v o ž e n i h  

k i l o m e t r o v  v  r e a l n e m  č a s u .  Zmanjšanje 

koeficienta zniža te vrednosti.  
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NAPOTEK: 

Če pritisnete tipko SET/RES (nastavi/ponastavi) na zaslonu za 

spremembe korekturnega koeficienta in jo zadržite dlje kot 1 

sekundo, se koeficient ponastavi na standardno vrednost 

(1,00). 

•  Vrednosti porabe goriva/števila prevoženih kilometrov 

so lahko prikazane v enotah po »I/100 km« »mpg« 

(milje/galon) ali »km/l«. 

• »I/100 km« prikazuje količino goriva v litrih, ki jo je 

vozilo porabilo na prevoženi po ti 100 km. 

• »mpg« (milje/galon) prikazuje milje, ki jih je vozilo 

prevozilo z enim galonom goriva. 

• »km/l« prikazuje kilometre, ki jih je vozilo prevozilo 

z enim litrom goriva. 

NAPOTEK: 

Če spremenite enoto za porabo goriva/število prevoženih 

kilometrov, se spremeni tudi prikaz števila prevoženih 

kilometrov in števca dnevno prevoženih kilometrov. 

•  Če izberete »l/100 km« ali »km/l«, je izbrana enota za število 

kilometrov in števec dnevno prevoženih kilometrov »km«. 

•  Če izberete »mpg (USA)« (milje na galon (ZDA)) ali »mpg 

(UK)« (milje na galon (Združeno kraljestvo)), je izbrana 

enota za število kilometrov in števec dnevno prevoženih 

kilometrov »mi (mile)« (milje). 

1.  Pritisnite tipko MODE (način) (1) in izberite prikaz 

informacij o porabi goriva/številu prevoženih 

kilometrov (4). 

2.  Pritisnite in zadržite tipko SET/RES 

(nastavi/ponastavi) (3), da se prikaže zaslon za 

nastavitve (5). Nato pritisnite tipko SET/RES 

(nastavi/ponastavi). Vsakič ko pritisnete tipko, prikaz 

preklopi med korekturnim koeficientom za porabo 

goriva/število prevoženih kilometrov (FUEL ADJUST) 

(nastavitev za gorivo) (6) in enoto za porabo 

goriva/število prevoženih kilometrov (SELECT UNIT) 

(izbira enote) (7). 

3.  Na izbiri želenega prikaza pritisnite tipko SELECT 

(izberi) (2) oz. tipko MODE (način), če želite 

spremeniti korekturni koeficient oz. enoto za porabo 

goriva/število prevoženih kilometrov.  

•  Za povečanje korekturnega koeficienta pritisnite tipko 

SELECT (izberi), za zmanjšanje pa tipko MODE 

(način).  

Če želite vrednost nadalje spremeni ti, ponovno 

pritisnite želeno tipko. 

•  S tipko SELECT (izbira) lahko spremenite enoto za 

porabo goriva/število prevoženih kilometrov. Z vsakim 

pritiskom tipke se enota spreminja v naslednjem 

vrstnem redu: 

»I/100 km«-> »mpg (USA)« (milje na galon (ZDA)) -> 

»mpg (UK)« (milje na galon (Združeno kraljestvo)) -> 

»km/I« 

4.  Za vrnitev na začetni zaslon pritisnite tipko SET/RES 

(nastavi/ponastavi). 

Standardna vrednost korekturnega 
koeficienta 1:00 
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3.6  Informacije o vzdrževanju 

Če izberete ta način, večinformacijski prikaz prikazuje pot (1) 

in število mesecev (2), od kar ste po zamenjavi olj, tekočin ali 

vložkov filtra, odvisno od izbire zaslona, nazadnje ponastavili 

pot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Izbira zaslonov z informacijami o vzdrževanju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pritisnite tipko MODE (način) (1) in izberite način prikaza informacij o vzdrževanju (3). 

2. Pritisnite tipko SELECT (izberi) (2). Vsakič ko pritisnete tipko, se zaslon spremeni v sledečem vrstnem redu, začenši s 

poprej prikazanim zaslonom zamenjanega elementa: 

ENGINE OIL (motorno olje) -> OIL FILTER (filter za motorno olje) -> FUEL FILTER (filter za gorivo) -> BRAKE FLUID 

(zavorna tekočina) -> AIR FILTER (zračni filter) -> T/M OIL (olje za menjalnike, olje za razdelilno gonilo <model FG> in 

tekočina krmilnika sklopke v vozilu s sistemom DUONIC®) -> HUB GREASE (ležajna mast za pesto kolesa) -> DIFF OIL 

(olje za diferencial) -> P/S OIL (olje za servovolan) -> ENG COOLANT (hladilno sredstvo motorja) 

 

• Napotki za nastavitev intervalov za menjavo 
Interval za menjavo za vsak element, ki ga je treba zamenjati, nastavite v skladu s spodnjo tabelo. 

Element Interval za menjavo 

Motorno olje vsakih 40.000 km ali vsakih 12 mesecev 

Filter za motorno olje (OIL FILTER) vsakih 40.000 km ali vsakih 12 mesecev 

Filter za gorivo vsakih 40.000 km ali vsakih 12 mesecev 

Zavorna tekočina vsakih 36 mesecev 

Zračni filter vsakih 40.000 km ali vsakih 12 mesecev 

Olje za menjalnike, olje za razdelilno gonilo <model FG> in 
tekočina krmilnika sklopke v vozilu s sistemom DUONIC® (T/M 
OIL) 

vsakih 80.000 km ali vsakih 24 mesecev 

Ležajna mast za pesto kolesa (HUB GREASE) vsakih 60.000 km ali vsakih 12 mesecev 

Olje za diferencial (DIFF OIL) vsakih 80.000 km ali vsakih 24 mesecev 

Olje za servovolan (P/S OIL) vsakih 50.000 km ali vsakih 12 mesecev 

Hladilno sredstvo motorja (ENG COOLANT) vsakih 24 mesecev 
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1. Pritisnite tipko MODE (način) (1) in izberite način prikaza 

informacij o vzdrževanju (5). 

2.  Pritisnite tipko SELECT (izberi) (2) in izberite zaslon 

elementa, za katerega želite nastaviti interval. 

3. Pritisnite tipko SET/RES (nastavi/ponastavi) (3) in izberite 

zaslon za nastavitve intervala (6) (z navedenimi »km«). 

Številke, ki prikazujejo pot, začnejo utripati, takoj ko 

izberete ta zaslon.  

4. Pritisnite tipko SELECT (izberi) oz. tipko MODE (način) za 

spremembo dolžine poti. 

•  Vsakič ko pritisnete tipko SELECT (izberi), se vrednost za 

dolžino poti poveča za 1000 km. 

•  Vsakič ko pritisnete tipko MODE (način), se vrednost za 

dolžino poti zmanjša za 1000 km. 

•  Če tipko SELECT (izbira) oz. MODE (način) pritisnete in 

zadržite, se vrednost poti poveča oz. zmanjša vsakič za 

5000 km. 

•  Če so intervali za menjavo določeni s časovnimi intervali (in 

ne s potjo), pustite mesta za pot »—km« prazna. 

5. Pritisnite tipko SET/RES (nastavi/ponastavi) (3) in izberite 

zaslon za nastavitve časovnega intervala (7) (z navedeno 

enoto »month« (mesec)). Številke, ki prikazujejo časovni 

interval, začnejo utripati, takoj ko izberete ta zaslon. 

6. Pritisnite tipko SELECT (izberi) oz. tipko MODE (način) za 

spremembo vrednosti časovnega intervala. 

•  Vsakič ko pritisnete tipko SELECT (izberi), se vrednost 

časovnega intervala poveča za 1 mesec. 

•  Vsakič ko pritisnete tipko MODE (način), se vrednost 

časovnega intervala zmanjša za 1 mesec. 

•  Če tipko SELECT (izbira) oz. MODE (način) pritisnete in 

zadržite, se vrednost časovnega intervala poveča oz. 

zmanjša vsakič za 2 meseca. 

•  Če so intervali za menjavo določeni s potjo (in ne s 

časovnimi intervali), pustite mesta za časovne intervale  

»—month« (— mesec) prazna. 

7. Za vrnitev na začetni zaslon pritisnite tipko SET/RES 

(nastavi/ponastavi). 

8. V začetnem zaslonu tako dolgo pritiskajte tipko SET/RES 

(nastavi/ponastavi), dokler ne bo prikazano »0 km« in »0 

months« (0 mesecev).  

•  Obvestilo o vzdrževanju 

• Za vsak element, za katerega ste nastavili interval za 

menjavo, se bo obvestilo o vzdrževanju (1) prikazalo 1000 

kilometrov oz. 1 mesec preden bo dosežena nastavljena 

pot oz. nastavljen časovni interval. 

Če je ta pogoj za določen element izpolnjen, se za element, 

vsakič ko zagonski ključ obrnete v položaj »ON«, prikaže 

obvestilo o vzdrževanju. Prikaz obvestila izgine, takoj ko 

sprostite ročno zavoro. Če je treba prikazati več obvestil o 

vzdrževanju, se prikažejo zaporedoma, pri čemer se vsako 

prikaže za 3 sekunde.
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• Če element, ki ga je treba periodično zamenjevati, 

uporabljate tudi po izteku nastavljene poti oz. nastavljenega 

časovnega intervala, se simbol informacij o vzdrževanju 

obarva oranžno (2).  

• Ponastavitev informacij o vzdrževanju Po zamenjavi 

elementa, ki ga je treba periodično zamenjevati, npr. olja, 

vložka filtra ali hladilnega sredstva motorja, informacije o 

vzdrževanju za določen element ponastavite, kot sledi: 

1. Pritisnite tipko MODE (način) (1) in izberite način prikaza 

informacij o vzdrževanju. 

2. Pritisnite tipko SELECT (izberi) (2) in izberite element, za 

katerega je treba ponastaviti informacije o vzdrževanju. 

3.  Za ponastavitev informacij o vzdrževanju pritisnite in 

zadržite tipko (3) (1  sekundo ali dlje). 

 

NAPOTEK:  

Po zamenjavi elementa, ki ga je treba periodično zamenjevati, 

nujno izvedite enak postopek. 

 

3.7 Jakost osvetlitve (nastavitev za svetlost) 

• Izbira in nastavitev jakosti osvetlitve 

• Zaslon za jakost osvetlitve in zaslon za nastavitve nudita 
različne prikaze med trenutkom, ko je stikalo za luči v 
položaju »OFF«, in trenutkom, ko je stikalo v položaju 

ali , kot sledi: 

• Ko je stikalo za luči v položaju »OFF«, večinformacijski 

prikazovalnik prikazuje »DISP (DAY)« (prikazovalnik (dan)) 

oz. »GAUGE (DAY)« (prikaz (dan)). V tem stanju svetlosti 

prikazovalnikov oz. prikazov ni mogoče nastaviti pod 

nobenim pogojem osvetlitve (podnevi). 

• Ko je stikalo za luči v položaju  

oz. , večinformacijski prikazovalnik prikazuje 
»DISP (NIGHT)« (prikazovalnik (noč)) oz. »GAUGE 
(NIGHT)« (prikaz (noč)). 

V tem stanju je svetlost prikazovalnikov oz. prikazov, če 

svetijo (ponoči), mogoče nastaviti. 

• Svetlost naslednjih prikazovalnikov oz. prikazov je 

mogoče nastaviti, kot sledi.  

• Če je prikazano »DISP (DAY)« (prikazovalnik (dan)) oz. 

»DISP (NIGHT)« (prikazovalnik (noč)): Večinformacijski 

prikazovalnik 

• Če je prikazano »GAUGE (DAY)« (prikaz (dan)) oz. 

»GAUGE (NIGHT)« (prikaz (noč)):  

Prikaz nivoja sečnine 

• Če je prikazano »GAUGE (NIGHT)« (prikaz (noč)): 

Osvetlitev upravljalne plošče klimatske naprave in 
ogrevanja ter lestvic tahometra, merilnika vrtilne 
frekvence in prikaza nivoja goriva (ko je stikalo za luči v 

položaju  ali )
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1. Pritisnite tipko MODE (način) (1) in izberite način jakosti 

osvetlitve (4). 

2. Pritisnite tipko SELECT (izberi) (2). Vsakič ko pritisnete 

tipko, se prikaz preklopi med »DISP (DAY)« (prikazovalnik 

(dan)) (5) in »GAUGE (DAY)« (prikaz (dan)) (6). Ko je 

stikalo za luči v položaju [ ] ali [ ], prikaz preklaplja med 

»DISP (NIGHT)« (prikazovalnik (noč)) oz. »GAUGE 

(NIGHT)« (prikaz (noč)). 

3.  Če je na zaslonu prikazan element, ki ga želite nastaviti, 

pritisnite tipko SET/RES (nastavi/ponastavi) (3), da 

preklopite na zaslon za nastavitve (7). 

4.  Svetlost nastavite s tipko MODE (način) oz. tipko SELECT 

(izberi). 

•   Za zmanjšanje svetlosti pritisnite tipko MODE (način). 

•   Za povečanje svetlosti pritisnite tipko SELECT (izberi). 

5.  Vrnite se na prikaz jakosti osvetlitve, tako da pritisnete 

tipko SET/RES (nastavi/ponastavi). 

 

Naprava za opozarjanje/prikazovanje 

Funkcija naprave za opozarjanje/prikazovanje na 

večinformacijskem prikazovalniku prikazuje opozorila in prikaze 

v naslednjih situacijah: 

•  če se v katerem od sistemov vozila pojavi težava; 

•  če se nek sistem aktivira; 

•  če je preostala pot/časovni interval tik pred iztekom. 

1. Prikazi naprave za prikazovanje 

1.1 Barve prikaza 

Opozorila in prikazi se, glede na njihove kategorije, prikažejo v 

naslednjih barvah: 

 •  Rdeča  

 •  Oranžna 

 •  Črna  

1.2 Prikaz več opozoril 

Če je treba prikazati več opozoril, se prikažejo zaporedoma, pri 

čemer se vsako prikaže za 3 sekunde.
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2. Kategorije opozoril in prikazov 

   OPOZORILO 
V primeru rdečih prikazov je treba vozilo nemudoma 

ustaviti na varnem mestu in izvesti potrebne ukrepe. 

Če nadaljujete vožnjo, ne da bi izvedli potrebne 

ukrepe, lahko to privede do hujše nezgode.  

   POZOR 
Oranžni prikazi vas opozarjajo na motnjo ali omejeno 

delovanje. S previdnostjo nadaljujte z vožnjo in nato čim 

prej izvedite potrebne ukrepe. 
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 2.1 Rdeči in oranžni prikazi  

 

Prikaz 
 

 

Opozorilo/prikaz 
Vzrok za aktiviranje/utripanje 

Glejte 

stran 

 
 
 
(rdeče) 

Opozorilo motornega sistema Moč motorja se samodejno omeji. 6-23 

 

 

 

(oranžno) 

Opozorilo motornega sistema Motor je treba preveriti. 6-23 

 
 
 
 (rdeče) 

Opozorilo glede temperature olja v menjalniku 

<vozila s sistemom DUONIC®> 

Temperatura 

tekočine krmilnika sklopke je previsoka. 
6-23 

 
 
 
(rdeče) 

Opozorilo glede krmiljenja menjalnika <vozila s 

sistemom DUONIC®> 
Sistem DUONIC® je pokvarjen. 6-23 

 
 
 
(oranžno) 

Opozorilo glede krmiljenja menjalnika <vozila s 

sistemom DUONIC®> 

Sistem DUONIC® je pokvarjen (samodejna ali 

ročna sprememba prestave je mogoča). 
6-23 

 
 
 
 
(rdeče) 

Opozorilo glede prekuca kabine <vsa vozila 

razen modelov z dvojno kabino> 

Pri postopku prekuca se zaklep ni popolnoma 

zaskočil (pri hitrosti vozila 5 km/h (3 milje na 

uro) ali večji se zasliši brenčač). 

12-8 

 
 
 
(rdeče) 

Opozorilo glede modula SAM Motnja v krmilni elektroniki modula SAM. 6-24 

 
 
 
 
(oranžno) 

Opozorilo glede modula SAM 
Motnja v krmilni elektroniki modula SAM 

(motnja, ki zahteva preverjanje zunanjih luči). 
6-24 

 
 
 
(oranžno) 

Opozorilo glede preobremenitve filtra trdih delcev Filter trdih delcev vsebuje preveč finega praha. 5-51 

 
 
 
(oranžno) 

Opozorilo glede kombiniranega inštrumenta 
Elektrika kombiniranega inštrumenta je 

pokvarjena. 
6-24 

 
 
 
 
 
(oranžno) 

Opozorilo glede nivoja motornega olja 

Količina goriva, zmešana z motornim oljem, je 

presegla zgornjo mejno vrednost (nekaj goriva 

je namenoma primešanega motornemu olju 

zaradi zgorevanja finega praha v filtru trdih 

delcev). 

6-25 

 
 
 
(oranžno) 

Opozorilo glede zračnega meha SRS <vozila z 

zračnimi mehovi SRS> 
Elektrika zračnega meha SRS je pokvarjena. 4-10 

 
 
 
 (oranžno) 

Opozorilo glede filtra za gorivo Količina vode v filtru za gorivo se je povečala. 14-48 

 
 
 
(oranžno) 

Opozorilo glede izenačevalnika akumulatorja 

<vozila z izenačevalnikom akumulatorja> 

Električna izravnava med glavnim 

akumulatorjem in akumulatorjem za opremo 

nadgradnje je neobičajna. 

6-25 

 
 
 
(oranžno) 

Opozorilo glede sistema ESP® <vozila s sistemom 

ESP®> 
Funkcija ESP® je izklopljena. 8-10 
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Prikaz Opozorilo/prikaz Vzrok za aktiviranje/utripanje 
Glejte 

stran 

 
 
 
 
(oranžno) 

Opozorilo glede sistema ASR <vozila s 

sistemom ESP®> 
Sistem ASR je pokvarjen. 8-10 

 
 
 
 
(oranžno) 

Prikaz za izklop sistema ASR <vozila s sistemom 

ESP®> 
Funkcija ASR je izklopljena. 8-10 
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2.2 Črni prikazi 

Prikaz Opozorilo/prikaz Vzrok za aktiviranje/utripanje 
Glejte 

stran 
 

Prikaz ASR <vozila s sistemom ESP®> Sveti, ko ASR deluje. 8-10  

 

Prikaz PTO <vozila s pomožnim pogonom 

menjalnika (PTO)> 

Sveti, ko je pomožni pogon menjalnika (PTO) 

vklopljen. 
8-2  

 

Prikaz za pripravo vklopa pomožnega pogona 

menjalnika (PTO) <vozila s sistemom DUONIC® 

in PTO> 

Sveti, ko se pomožni pogon menjalnika (PTO) 

pripravlja na vklop. 
8-2  

 

Prikaz obvestila za zamenjavo motornega olja 
Preostala pot je krajša kot 1000 km oz. čas do 

načrtovanega trenutka zamenjave motornega 

olja je krajši kot 1 mesec. 

6-14  

 

Prikaz obvestila za zamenjavo filtra za motorno 
olje 

Preostala pot je krajša kot 1000 km oz. čas do 

načrtovanega trenutka zamenjave filtra za 

motorno olje je krajši kot 1 mesec. 

6-14  

 

Prikaz obvestila za zamenjavo filtra za gorivo 
Preostala pot je krajša kot 1000 km oz. čas do 

načrtovanega trenutka zamenjave filtra za 

gorivo je krajši kot 1 mesec. 

6-14  

 

Prikaz obvestila za zamenjavo 

zavorne tekočine 

Preostala pot je krajša kot 1000 km oz. čas do 

načrtovanega trenutka zamenjave zavorne 

tekočine je krajši kot 1 mesec. 

6-14  

 

Prikaz obvestila za zamenjavo zračnega filtra 
Preostala pot je krajša kot 1000 km oz. čas do 

načrtovane zamenjave filtra za motorno olje je 

krajši kot 1 mesec. 

6-14  

 

Prikaz obvestila za zamenjavo olja menjalnika 

Vozila s sistemom DUONIC®: preostala pot je 

krajša kot 1000 km oz. čas do načrtovanega 

trenutka zamenjave tekočine krmilnika sklopke 

oz. olja menjalnika je krajša kot 1 mesec. 

Vozila z mehanskim menjalnikom: preostala pot 

je krajša kot 1000 km oz. čas do načrtovanega 

trenutka zamenjave olja menjalnika je krajši kot 

1 mesec. 

6-14  

 

Prikaz obvestila za zamenjavo 
ležajne masti za pesto kolesa 

Preostala pot je krajša kot 1000 km oz. čas do 

načrtovanega trenutka zamenjave ležajne masti 

za pesto kolesa je krajši kot 1 mesec. 

6-14  

 

Prikaz obvestila za zamenjavo 
olja diferenciala 

Preostala pot je krajša kot 1000 km oz. čas do 

načrtovanega trenutka zamenjave olja 

diferenciala je krajši kot 1 mesec. 

6-14  

 

Prikaz obvestila za zamenjavo 

tekočine za servovolan 

Preostala pot je krajša kot 1000 km oz. čas do 

načrtovanega trenutka zamenjave tekočine za 

servovolan je krajši kot 1 mesec. 

6-14  

 

Prikaz obvestila za zamenjavo 

hladilnega sredstva motorja 

Preostala pot je krajša kot 1000 km oz. čas do 

načrtovanega trenutka zamenjave hladilnega 

sredstva motorja je krajši kot 1 mesec. 

6-14  
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• Rdeče opozorilo 

Če se prikaže opozorilo motornega sistema, naj vozilo 

pregledajo v najbližji pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pri 

pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

• Oranžno opozorilo 

Če se prikaže opozorilo motornega sistema, naj vozilo 

pregledajo v najbližji pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pri 

pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

 

 

 

 

2.4 Opozorilo glede temperature olja v menjalniku 

<Vozila s sistemom DUONIC®> 

To opozorilo se prikaže, ko je temperatura tekočine krmilnika 

sklopke previsoka. 

Če se med vožnjo prikaže ta prikaz, vozilo ustavite na varnem 

mestu in izvedite naslednje: 

1. Močno zategnite ročno zavoro in prestavno ročico potisnite 

v položaj »P«. 

2. Motor naj teče z vrtilno frekvenco, ki je le nekoliko višja od 

vrtilne frekvence v prostem teku. Ko prikaz izgine, lahko 

nadaljujete vožnjo. Če je prikaz še naprej prisoten, se 

obrnite na najbližjo pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

 

 

2.5 Opozorilo glede krmiljenja menjalnika 

<Vozila s sistemom DUONIC®> 

• Rdeče opozorilo 

Rdeče opozorilo za krmiljenje menjalnika se prikaže, ko je 

sistem DUONIC® pokvarjen. 

Če se med vožnjo prikaže ta prikaz, vozilo ustavite na varnem 

mestu in izvedite naslednje: 

1. Močno zategnite ročno zavoro in prestavno ročico potisnite 

v položaj »P«. 

2. Stikalo zaganjalnika zasukajte na »ACC« ali »LOCK«. 

3. Stikalo zaganjalnika zasukajte na »ON«. 

4. Če je prikaz še naprej prisoten, ne nadaljujte z vožnjo, 

ampak se obrnite na najbližjo pooblaščeno prodajno 

organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

• Oranžno opozorilo 

Oranžno opozorilo za krmiljenje menjalnika se prikaže, ko je 

sistem DUONIC® pokvarjen (samodejna ali ročna sprememba 

prestave je mogoča). 

• Če je vožnja v načinu za samodejno pretikanje mogoča, 

lahko nadaljujete z vožnjo, vendar naj vaše vozilo čim prej 

pregledajo pri pooblaščeni prodajni organizaciji oz. 

pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

• Če samodejna sprememba prestave ni mogoča, ko vozite v 

načinu za samodejno pretikanje, vozilo ustavite na varnem 

mestu in izvedite naslednje: 

1. Močno zategnite ročno zavoro in prestavno ročico potisnite 

v položaj »P«. 
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2.  Stikalo zaganjalnika zasukajte na »ACC« ali »LOCK«. 

3. Stikalo zaganjalnika zasukajte na »ON«. 

4. Če se opozorilo še vedno prikaže in če je vožnja v načinu 

za ročno pretikanje mogoča, vozilo čim prej odpeljite v 

pooblaščeno prodajno organizacijo oz. k pooblaščenemu 

prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO, kjer ga naj 

preverijo. 

5. Če se opozorilo še vedno prikaže in pretikanje v načinu za 

ročno pretikanje ni mogoče, se obrnite na najbližjo 

pooblaščeno prodajno organizacijo oz. pooblaščenega 

prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

2.6 Opozorilo glede modula SAM 

NAPOTEK: 

SAM, kar v angleščini pomeni Signal Detect and Actuation 

Module (modul za zaznavanje signalov in krmiljenje), je modul, 

ki upravlja funkcije krmiljenja in porazdelitve moči za električno 

opremo kabine in nadgradnje tovornega vozila. 

• Rdeče opozorilo 

Rdeče opozorilo za SAM se prikaže, ko se pojavi motnja v 

krmilni elektroniki modula SAM. Če se med vožnjo prikaže to 

opozorilo, vozilo ustavite na varnem mestu in izvedite 

naslednje: 

1. Močno zategnite ročno zavoro in pretaknite prestavno 

ročico v položaj prostega teka (vozila z mehanskim 

menjalnikom) oz. v položaj »P« (vozila s sistemom 

DUONIC®). 

2. Stikalo zaganjalnika zasukajte na »LOCK«. 

3. Stikalo zaganjalnika zasukajte nazaj na »ON«. Če prikaz 

izgine, ni nobenih težav. Če je opozorilo še naprej prisotno, 

se nemudoma obrnite na najbližjo pooblaščeno prodajno 

organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

• Oranžno opozorilo 

Oranžno opozorilo za SAM se prikaže, ko se pojavi motnja (ki 

zahteva preverjanje zunanjih luči) v krmilni elektroniki modula 

SAM. 

Če se med vožnjo prikaže to opozorilo, vozilo ustavite na 

varnem mestu in izvedite naslednje: 

1. Močno zategnite ročno zavoro in pretaknite prestavno 

ročico v položaj prostega teka (vozila z mehanskim 

menjalnikom) oz. v položaj »P« (vozila s sistemom 

DUONIC®). 

2. Stikalo zaganjalnika zasukajte na »LOCK«. 

3. Preverite, ali obstajajo motnje v delovanju zunanjih luči. 

Morebitno pregorelo žarnico zamenjajte. Gl. 13-16 

4. Stikalo zaganjalnika zasukajte nazaj na »ON«. 

5. Vklopite izklopljene luči. Če opozorilo izgine, z modulom 

SAM ni več težav. 

6. Če je opozorilo še naprej prisotno, se čim prej obrnite na 

pooblaščeno prodajno organizacijo oz. pooblaščenega 

prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 



 

 

25 

2.7  Opozorilo glede kombiniranega inštrumenta 

To opozorilo se prikaže, če je pokvarjena 

elektrika kombiniranega inštrumenta. 

Če se med vožnjo prikaže to opozorilo, vozilo ustavite na 

varnem mestu in izvedite naslednje: 

1. Močno zategnite ročno zavoro in pretaknite prestavno ročico 

v položaj prostega teka (vozila z mehanskim menjalnikom) 

oz. v položaj »P« (vozila s sistemom DUONIC®). 

2. Stikalo zaganjalnika zasukajte na »LOCK«. 

3. Stikalo zaganjalnika zasukajte nazaj na »ON«. Če opozorilo 

izgine, ni nobenih težav. 

4. Če je opozorilo še naprej prisotno, v nobenem primeru ne 

nadaljujte z vožnjo, ampak se nemudoma obrnite na 

najbližjo pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

 

 

 

2.8  Opozorilo glede nivoja motornega olja 

To opozorilo se prikaže, ko količina goriva, primešana 

motornemu olju, preseže mejno vrednost. 

• Če se prikaže to opozorilo, motorno olje čim prej zamenjajte. 

• Če je celo več goriva zmešanega z motornim oljem, se to 

opozorilo in opozorilo  (oranžno) prikazujeta izmenično. 
V tem primeru nemudoma zamenjajte motorno olje. 

 

2.9  Opozorilo glede izenačevalnika akumulatorja 

<Vozila z izenačevalnikom akumulatorja> 

To opozorilo se prikaže, če je električna izravnava med glavnim 

akumulatorjem in akumulatorjem za opremo nadgradnje 

neobičajna. 

Če se to opozorilo prikaže med vožnjo, vozilo ustavite na 

varnem mestu in izvedite naslednje: 

1. Močno zategnite ročno zavoro in pretaknite prestavno ročico 

v položaj prostega teka (vozila z mehanskim menjalnikom) 

oz. v položaj »P« (vozila s sistemom DUONIC®). 

2. Stikalo zaganjalnika zasukajte na »LOCK«. 

3. Stikalo zaganjalnika zasukajte nazaj na »ON«. Če opozorilo 

izgine, ni nobenih težav. 

4. Če je opozorilo še naprej prisotno, se čim prej obrnite na 

pooblaščeno prodajno organizacijo oz. pooblaščenega 

prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 
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Opozorilne/signalne lučke 

Slika prikazuje običajno razporeditev opozorilnih in 

signalnih lučk. Nekatere od tukaj prikazanih lučk pa 

morda niso vgrajene v vašem vozilu.  

  POZOR 

Rdeče opozorilne lučke, ko zasvetijo, vas opozarjajo o 

izpadih komponent in nevarnostih nezgode. Če zasveti 

rdeča opozorilna lučka, v nobenem primeru ne 

nadaljujte z vožnjo. Če zasveti katera od njih, vozilo 

čim prej varno ustavite in preverite, da bi  ugotovili 

vzrok. Po potrebi naj vozilo popravi najbližji 

pooblaščeni generalni zastopnik ali prodajalec vozil 

MITSUBISHI FUSO. 

NAPOTEK: 

Rdeče opozorilne lučke lahko zasvetijo tudi, če pustite motor 

teči in se je zmanjšala moč akumulatorja. V tem primeru 

napolnite akumulator ali ga zamenjajte z novim.
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Simbol 
lučke 

Opozorilna/signalna lučka Če sveti Ref. stran 

 

Opozorilna lučka za nivo goriva Nivo goriva v rezervoarju za gorivo prenizek 
1-4 
6-4 

 

Signalna lučka za smernike Smernik aktiviran 5-39 

  

Signalna lučka za dolge luči Dolge luči svetijo 5-39 

 

Signalna lučka za sprednji meglenki Sprednji meglenki vklopljeni 5-43 

 

Signalna lučka za zadnjo meglenko Zadnja meglenka vklopljena 5-43 

 

Opozorilna lučka za podtlak <razen FEA0, FEB0> Previsok podtlak v podtlačni posodi – 

 

Opozorilna lučka za zavore Nivo zavorne tekočine prenizek 12-31 

 Ročna zavora aktivirana 5-37 

 

Signalna lučka izpušne zavore Izpušna zavora aktivirana 5-40 

 

Signalna lučka za napravo za predgretje motorja Motor se predgreje 6-5 

 

Opozorilna lučka polnjenja Težava s sistemom polnjenja akumulatorja 13-9 

 

Opozorilna lučka za tlak motornega olja Prenizek tlak motornega olja 12-21 

 

Opozorilna lučka za nivo sečnine <vozila s 

sistemom BlueTec®> 
Količina raztopine AdBlue®-v rezervoarju za sečnino je preveč 
upadla. 5-62 

 

Opozorilna lučka za pregrevanje motorja Pregrevanje motorja 13-8 

 

  
Hitro utripanje (0,5-

sekundni interval) 

Izvede se priprava za 

samodejni izklop 

motorja 
 

 

Signalna lučka sistema ISS <vozila s sistemom za 

zagon/zaustavitev v prostem teku (ISS)> 

ISS 
deluje 

Počasno utripanje (2-

sekundni interval) 
Izvede se samodejni 

izklop motorja 

5-12 

 

 
Sveti 
• Zasliši se brenčač 

Samodejni zagon 

motorja se razveljavi 

(med samodejnim 

izklopom motorja so se 

odprla vrata). 

 

  Sveti Sistemska okvara  

 

Signalna lučka za vsekolesni pogon <FG> Izbran način vsekolesnega pogona (4WD) 8-5 

 

Signalna lučka za ESP® 
<vozila s sistemom ESP®> ESP® deluje 8-10 

 

Opozorilna lučka za ESP® <vozila s sistemom 

ESP®> 
Okvara sistema ESP® 8-10 
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Opozorilne lučke, ki so prikazane spodaj, zasvetijo, ko zagonski ključ iz položaja »ACC« obrnete na »ON«, a nato skoraj takoj prenehajo svetiti. 

 

Simbol 

lučke 
Opozorilna/signalna lučka Če sveti Ref. stran 

 

Opozorilna lučka krmiljenja motorja 

• Napaka v krmiljenju motorja 
• Izpušni plini so neobičajni ali pa je sistem za čiščenje 

izpušnih plinov BlueTec® pokvarjen. <Vozila s sistemom 

BlueTec®> 

1-8 

 

Opozorilna lučka za ABS <vozila s sistemom ABS> Izpad sistema ABS 8-17 

 

Opozorilna lučka blokade motorja 
• Pomanjkljiva komunikacija ključa zaganjalnika blokade 

motorja 
• Izpad blokade motorja 

3-3 

 

 
Počasno utripanje (0,5-

sekundni interval; oranžna) 
Filter trdih delcev vsebuje 
veliko  

 

 
Hitro utripanje (0,25-sekundni 

interval; oranžna) 
finega praha 

5-47 

5-58 
Signalna lučka filtra trdih delcev Sveti (oranžno) 

Trenutno se izvaja 

regeneracija filtra trdih 

delcev pri mirujočem vozilu 
 

 Sveti (zeleno) 
Trenutno se izvaja 

samodejna regeneracija 

filtra trdih delcev 

 

Simbol lučke 
Opozorilna lučka Delovni postopek 

 

Opozorilna lučka za zavore Preneha svetiti ob zagonu motorja (razen če je zategnjena ročica 

ročne zavore). 
 

Opozorilna lučka za podtlak <razen FEA0, FEB0> Preneha svetiti ob zagonu motorja. 

 

Opozorilna lučka polnjenja Preneha svetiti ob zagonu motorja. 

 

Opozorilna lučka za tlak motornega olja/nivo motornega olja Preneha svetiti ob zagonu motorja. 

 

Opozorilna lučka krmiljenja motorja Preneha svetiti ob zagonu motorja. 

 

Opozorilna lučka za ABS <vozila s sistemom ABS> Preneha svetiti po nekaj sekundah, za tem ko zagonski ključ 

obrnete v položaj »ON«. 

 

Opozorilna lučka blokade motorja Preneha svetiti po nekaj sekundah, za tem ko zagonski ključ 

obrnete v položaj »ON«. 

 

Opozorilna lučka za nivo sečnine <vozila s sistemom BlueTec®> Preneha svetiti po nekaj sekundah, za tem ko 
zagonski ključ obrnete v položaj »ON«. 

 
Signalna lučka za nivo sečnine <vozila s sistemom BlueTec®> 

Preneha svetiti po nekaj sekundah, za tem ko zagonski ključ 

obrnete v položaj »ON«. 
 

Opozorilna lučka za ESP® <vozila s sistemom ESP®> Preneha svetiti po nekaj sekundah, za tem ko zagonski ključ 

obrnete v položaj »ON«. 
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1.  Opozor i lna lučka za podt lak  

<razen FEA0, FEB0> 

   OPOZORILO 

Ko sveti opozorilna lučka za podtlak, je zaviranje 

nevarno oteženo. Zato iz varnostnih razlogov vozila 

v tem stanju nikoli ne vozite. 

Ta lučka zasveti, ko zagonski ključ obrnete v položaj 

»ON«. Dokler lučka ob zagonu motorja preneha svetiti, 

vozilo lahko vozite. Če zasveti, ko motor deluje, ta lučka 

kaže na to, da je nivo podtlaka v podtlačnem 

rezervoarju zavore padel pod varnostno mejno vrednost.  

Ta lučka prikazuje, da je nivo podtlaka v podtlačnem 

rezervoarju zavore padel pod varnostno mejno vrednost. 

Ker je zaviranje v tem stanju oteženo, zavorni pedal 

pritisnite z vso močjo, da vozilo zavrete. Nato takoj ko 

to lahko varno izvedete, zapeljite s cestišča in izvedite 

naslednja preverjanja: 

1. Motor naj deluje v srednjem območju vrtilne 

frekvence, dokler lučka ne preneha svetiti.  

2. Preverite napeljavo in njene priključke glede 

netesnosti v podtlačnem sistemu. 

3. Če lučka ne preneha svetiti ali za tem takoj ponovno 

zasveti, je podtlačni sistem pokvarjen in ga je treba 

popraviti. Obrnite se na pooblaščeno prodajno 

organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

2.  Opozor i lna lučka za zavore  

   OPOZORILO 

Če opozorilna lučka za zavore zasveti zaradi 

prenizkega nivoja zavorne tekočine, zavore niso 

popolnoma učinkovite in vožnja je zato nevarna. 

Vozila v tem stanju nikoli ne vozite.  

Ta lučka zasveti, ko zategnete ročico ročne zavore ali 

če je nivo zavorne tekočine upadel pod  

varnostno mejno vrednost. Če lučka po sprostitvi ročice 

ročne zavore še naprej sveti ali če zasveti med vožnjo, 

takoj ko je možno, varno zapeljite s cestišča in izvedite 

potrebna preverjanja. 

Ko je zagonski ključ v položaju »ON« in je motor 

izklopljen, opozorilna lučka še naprej sveti, četudi ste 

sprostili ročico ročne zavore. Lučka preneha svetiti ob 

zagonu motorja. 

1. Preverite nivo zavorne tekočine. 

 Ponovno napolnite posodo, ko je nivo prenizek.  

 Gl.12-31
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2. Večkrat pritisnite zavorni pedal, da se prepričate, da 

nivo tekočine ne upade. 

3. Če nivo tekočine upade, to kaže na iztekanje 

tekočine. 

Obrnite se na pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI 

FUSO. 

3.  Kontrolna lučka akumulator ja  

Kontrolna lučka akumulatorja zasveti, ko stikalo 

zaganjalnika obrnete v položaj »ON«, in preneha svetiti, 

takoj ko alternator po zagonu motorja začne polniti 

akumulator. Lučka zasveti tudi, ko se pri delujočem 

motorju v sistemu za polnjenje akumulatorja pojavi 

težava. Če se to zgodi, takoj ko to lahko varno izvedete, 

zapeljite s cestišča in izvedite naslednja preverjanja.  

1. Preverite, ali je klinasti jermen prelomljen in 

prekomerno upognjen. Gl. 12-58 

2. Če pri obeh zgornjih preverjanjih niste odkrili 

nepravilnosti, je težava najverjetneje v sistemu za 

polnjenje akumulatorja. 

Obrnite se na pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI 

FUSO. 

4.  Opozor i lna lučka za t lak  motornega o l ja  

Opozorilna lučka za tlak motornega olja/nivo motornega  

olja zasveti, ko stikalo zaganjalnika obrnete v položaj 

»ON«, in preneha svetiti ob zagonu motorja. Če lučka 

zasveti med delovanjem motorja, je vzrok lahko 

prenizek tlak motornega olja. Takoj ko to lahko varno 

izvedete, zapeljite s cestišča in izvedite naslednja 

preverjanja. 

1. Preverite nivo motornega olja. Če je nivo prenizek, 

dolijte olje. Gl. 12–21 

2. Preverite različne dele motorja, ali kje izteka olje.  

3. Če je nivo olja običajen in olje ne izteka, je težava v 

mazalnem sistemu. Obrnite se na pooblaščeno 

prodajno organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca 

za vozila MITSUBISHI FUSO. 

  POZOR 

Če lučka zasveti, nikoli ne nadaljujte z vožnjo. Motor se 

lahko poškoduje.
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5. Opozorilna lučka krmiljenja motorja  

Ta lučka zasveti, ko stikalo zaganjalnika obrnete v položaj 

»ON«. Prenehala naj bi svetiti ob zagonu motorja. 

Če ta lučka zasveti v katerem koli drugem trenutku, je težava v 

sistemu za čiščenje izpušnih plinov. Vozilo naj pregledajo pri 

pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pooblaščenem prodajalcu 

za vozila MITSUBISHI FUSO. 

Pri vozilih s sistemom BlueTec® ta lučka utripa, če se 

rezervoar za sečnino izprazni. Če se to pojavi, dotočite 

raztopino AdBlue®. 

Gl .  1 -7  

 

6. Opozorilna lučka za ABS 

<Vozila s sistemom ABS> 

Ta lučka zasveti, ko stikalo zaganjalnika obrnete v položaj 

»ON«. Nekaj sekund za tem mora prenehati svetiti. Če lučka 

ponovno zasveti, to prikazuje motnjo v sistemu proti blokiranju 

(ABS). Če ta lučka zasveti med vožnjo, vozilo ustavite na 

varnem mestu in izvedite naslednja preverjanja. 

1. Stikalo zaganjalnika obrnite v položaj »OFF« in nato    

ponovno v položaj »ON«. 

 2. Stanje sistema ugotovite, kot sledi: 

•    Sistem deluje običajno, če opozorilna lučka čez nekaj 

sekund preneha svetiti. 

•    Sistem je pokvarjen, če opozorilna lučka sveti dlje kot nekaj 

sekund ali če preneha svetiti in ponovno zasveti. 

•  Sistem deluje običajno, če opozorilna lučka nekaj sekund po 

tem, ko zagonski ključ obrnete v položaj »ON«, preneha 

svetiti. Sistem deluje običajno tudi, če opozorilna lučka po 

nekaj sekundah ne preneha svetiti, a preneha takoj, ko z 

vozilom speljete. 

3.  Če se izkaže, da je sistem pokvarjen, poskrbite za čim 

hitrejše popravilo v pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pri 

pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

 

NAPOTEK: 

Tudi če je sistem ABS pokvarjen in opozorilna lučka sveti 

naprej, običajen zavorni sistem deluje zadovoljivo. Samo 

funkcija ABS je pokvarjena. V tem stanju bodite pri vožnji po 

spolzkem cestišču še posebej previdni. 

7. Opozorilna lučka za pregrevanje motorja  
Če se motor pregreje, zasveti ta lučka, na večinformacijskem 

prikazovalniku se prikaže prikaz  (rdeč) in zasliši se 
brenčač. Če pride do pregretja motorja, prikaz temperature 
hladilnega sredstva prikazuje območje pregretja. Brenčač 
preneha, če zavore aktivirate z aktiviranjem ročice ročne 
zavore.
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Vozilo nemudoma ustavite, motor pa naj nato še nekaj 

časa teče v območju nizke vrtilne frekvence, nekoliko 

višje kot v prostem teku, dokler se hladilno sredstvo ne 

ohladi. Izvedite tudi druge korake, ki so potrebni po 

pregretju motorja. Gl. 13-8 

  OPOZORILO 

Vožnja s  pregret im motor jem lahko povzroč i  

poškodbe motor ja  a l i  ce lo  sproži  požar.  

  POZOR 
Po tem ko je motor nekaj časa tekel v območju nizke 

vrtilne frekvence, nekoliko višje kot v prostem teku, da 

se je hladilno sredstvo ohladilo, ga nujno izklopite. Če 

motor takoj po ustavitvi vozila izklopite, lahko 

temperatura hladilnega sredstva hitro naraste in 

povzroči poškodbe na motorju.  

8.  Opozor i lna lučka b lokade motor ja  

Ta lučka običajno zasveti, ko zagonski ključ obrnete v 

položaj »ON«, in po nekaj sekundah preneha svetiti. Če 

lučka ne preneha svetiti, je lahko blokirana komunikacija 

med zagonskim ključem in blokado motorja ali pa je 

blokada motorja pokvarjena. V tem primeru izvedite 

naslednje preverjanje. 

8.1 Če motorja ni mogoče zagnati  

•    Preverite, ali je kovinski del ali drug ključ  

v stiku z zagonskim ključem blokade motorja. Če 

ugotovite, da se zagonski ključ dotika kovinskega 

dela ali drugega ključa, ju ločite, zagonski ključ 

ponovno obrnite na »ACC« ali »LOCK« in nato 

poskusite zagnati motor. 

•  Blokada motorja deluje običajno, če je mogoče 

zagnati motor in opozorilna lučka  preneha 
svetiti. 

•  Če motorja ni mogoče zagnati in opozorilna lučka 

 sveti naprej, poskusite motor zagnati z drugim 
registriranim zagonskim ključem. Če motorja še 
vedno ni mogoče zagnati, je najbrž pokvarjena 
blokada motorja; obrnite se na pooblaščeno prodajno 
organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 
MITSUBISHI FUSO. 

8.2 Če je motor mogoče zagnati  

•  Zagonski ključ ponovno obrnite na »ACC« ali 

»LOCK« in nato ponovno zaženite motor. 

•  Če opozorilna lučka  preneha svetiti, blokada 

motorja deluje kot običajno.  
•  Če motorja ni mogoče zagnati in opozorilna lučka 

 sveti naprej, je blokada motorja najbrž 
pokvarjena. Čim prej
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se obrnite na pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI 

FUSO. 

Naprava za zbiranje podatkov o vožnji 

 

•  Naprava za zbiranje podatkov o vožnji beleži hitrost 

vozila, prevožene kilometre in druge podatke.  

• Za navodila o uporabi naprave za zbiranje podatkov o 

vožnji glejte ločena navodila za uporabo.  

 



 

1 

7. Zagon in vožnja 

Ukrepi, ko se vozilo začne premikati..................................................................2 

Ukrepi za vožnjo...............................................................................................3  

Nasveti za prihranek goriva...............................................................................6 

Zavore..............................................................................................................7  

Pri vožnji po vzpenjajočih in spuščajočih se cestah ............................................8 

Na slabih cestah in v slabem vremenu...............................................................9 

Parkiranje.......................................................................................................11 

Nalaganje tovora.............................................................................................13 



 

2 

Ukrepi, ko se vozilo začne premikati  

 

• Preverite okolico vozila, če je potrebno z ogledali: pod, 

pred, ob straneh ali za vozilom ne sme biti oseb ali ovir.  

Če želite zapeljati vzvratno, vendar se z ogledali ne 

morete prepričati o tem, ali je varno zapeljati nazaj, 

izstopite iz vozila in se prepričajte na lastne oči.  

• Prepričajte se, da ne sveti nobena od rdečih opozorilnih 

lučk in da na večinformacijskem prikazovalniku ni 

prikazanih opozoril. 

• Popolnoma sprostite ročno zavoro. 

• Z vozilom se vedno začnite premikati počasi. Nenaden 

zagon in zdrsavanje pedala sklopke lahko poškodujeta 

sklopko. 

• Pri vozilih z mehanskim menjalnikom priporočamo, da 

pri nenatovorjenem vozilu na ravni podlagi speljujete v 

2. prestavi in tako še dodatno zmanjšate porabo goriva.  

   OPOZORILO 

Na vozilu s sistemom DUONIC ® izvedite naslednje 

operacije. Vozilo se lahko začne nenadoma premikati 

in povzroči resno nezgodo.  

• Med nastavitvijo pri premikanju vozila ne upravljajte 

s prestavno ročico pri pritisnjenem pedalu za plin. 

• Med vožnjo in ko pustite vozilo parkirano, ne 

pretaknite v vzvratno prestavo. Če slučajno prestavna 

ročica ni v položaju »P« ali »N«, se vozilo lahko 

nenadoma začne premikati.  

•   Ko je prestavna ročica vozila s sistemom DUONIC® v 

položaju »R« ali »D«, se vklopi tako imenovano lezenje, 

pri katerem se vozilo premika, če niso aktivirane zavore. 

Ko aktivirate prestavno ročico, držite zavorni pedal 

trdno pritisnjen. Ročno zavoro sprostite šele po 

aktiviranju prestavne ročice (ne prej), ker se sicer lahko 

vozilo začne nepričakovano premikati in povzroči 

nezgodo.  

• Pri vozilu s sistemom DUONIC® držite zavorni pedal 

trdno pritisnjen tudi med utripanjem prikazanega 

položaja prestave. Če bi  bilo vozilo na klancu in bi 

sprostili zavorni pedal med utripanjem prikazanega 

položaja prestave, bi se vozilo zaradi manjkajoče moči 

lezenja začelo premikati nazaj in povzročilo nezgodo.  
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• Pri vozilu s sistemom DUONIC® ni mogoče premakniti 

prestavne ročice iz položaja »P« v položaj »N«, iz 

položaja »N« v položaj »P« ali iz položaja »N» v 

položaj »R«, če zavorni pedal ni pritisnjen.  

• Seznanite se z metodami upravljanja vozila s sistemom 

DUONIC®, preden začnete z vožnjo.   Gl. 5-20 

 

Ukrepi za vožnjo 

 

 Med vožnjo upoštevajte naslednje ukrepe. Če opazite 

kaj nenavadnega na vozilu, ga takoj zaustavite in 

preverite relevantne odseke, da najdete vzrok težave. 

Če ne najdete vzroka ali ne morete napake odpraviti 

sami, se obrnite na najbližjega pooblaščenega 

generalnega zastopnika ali trgovca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

• Če se vozilo premika, ne izklopite motorja.  

   OPOZORILO 

• Med vožnjo ne obračajte zagonskega ključa iz položaja 

»ON«. 

Če zagonski ključ obrnete v položaj »ACC«, se motor 

izklopi. To je nevarno. 

• Če se motor izklopi med vožnjo:  

• se zavorna moč ekstremno zmanjša; 

• servovolan ne deluje, kar nevarno otežuje krmiljenje;  

• lahko v sistemu vbrizgavanja goriva pride do motnje;  

• električna vezja opozorilnih lučk, inštrumentov itd.  

ne delujejo in povzročijo motnjo električnih 

komponent. 

• Za premikanje vozila z izklopljenim motorjem nikoli ne 

uporabljajte klanca. To je zelo nevarno in lahko pride 

do nezgode, saj je pri izklopljenem motorju upravljanje 

volana oteženo in zavore so manj učinkovite.  

•  Izvlek zagonskega ključa povzroči zaklep volana, zato 

vozila ni več mogoče krmiliti.  
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• Če se motor med vožnjo izklopi, se ne preplašite. Preprosto 

pritisnite zavorni pedal, da vozilo upočasnite in zapeljite na 

stran, ko lahko varno ustavite. 

• Ko zasveti rdeča opozorilna lučka, ko se na večinformacijskem 

prikazovalniku prikaže opozorilo, ko se zasliši brenčač ali če se 

vozilo nenavadno odziva, varno ustavite vozilo kakor hitro je to 

mogoče in poiščite vzrok. 

 Gl. 6-18, 6-26 

Če vzroka ne najdete ali težave ne morete odpraviti, se obrnite 

na pooblaščenega generalnega zastopnika ali trgovca za 

vozila MITSUBISHI FUSO. 

•  Izogibajte se ostrim zavojem in močnemu zaviranju, razen v 

nujnih primerih. Če to naredite med hitro vožnjo, se vozilo 

lahko prekucne. 

• Pri vozilih s sistemom DUONIC® obvezno pritiskajte zavorni 

pedal z desno nogo. Če pritiskate zavorni pedal z levo nogo 

(kar običajno ne naredite), je lahko vaša reakcija v nujnih 

primerih prepočasna in lahko pride do nepredvidljivih nezgod. 

• Vozila ne pustite teči s sproščeno sklopko ali prestavno ročico 

v položaju prostega teka. V nasprotnem primeru motorna 

zavora in izpušna zavora ne učinkujeta in se morate zanesti 

samo na zavore, ki se lahko preobremenijo. 

• Upoštevajte, da so ogledala odmaknjena od telesa vozila. 

Bodite pozorni, da pri vožnji po ozkih cestah z ogledali ne trčite 

v pešce ali ovire. 

• Če med vožnjo gledate v ogledala, se vaš vidni kot bistveno 

spremeni. Poskrbite tudi za varnost pred vozilom. 

• Volan ne držite zasukan do konca v eno stran dlje kot 10 

sekund. To bi lahko povzročilo motnje v servovolanu. 

• Ne poskušajte zasukati volana s silo, če so sprednja kolesa 

zataknjena ob robniku ali drugem predmetu. To bi lahko 

poškodovalo krmilno gonilo. 

• Neprekinjena hitra vožnja obremenjuje motor in druge dele 

vozila. Vožnjo načrtujte tako, da vozila ne preobremenite. 

• Pred načrtovano vožnjo skrbno preverite vozilo, še posebej, če 

boste vozili hitro. 

• Če vozite neprekinjeno hitro, lahko izgubite občutek za hitrost.  
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• Če se med vožnjo pnevmatika predre ali poči, se ne preplašite. 

Trdno držite volan in postopoma zmanjšajte hitrost. Vozilo 

varno ustavite, ko je to mogoče. V nobenem primeru ne 

pohodite zavore hitro in močno. Ostro zaviranje bi bilo 

nevarno, saj bi se volan silovito zasukal v eno stran. 

• Ne vozite se z vozilom, če je katero od koles poškodovano. 

Če se previdnostni ukrepi ne upoštevajo, so kolesni vijaki 

izpostavljeni prekomernim silam, kar lahko povzroči poškodbe 

na kolesnih vijakih ali kolesih. 

• Če vozite hitro v dežju, lahko pnevmatike včasih na vodnem 

filmu izgubijo stik s površino ceste. To je znano, kot 

»splavanje«. V tem primeru izgubite nadzor nad krmiljenjem in 

zaviranjem. Zato ob deževnih dnevih vozite z zmerno hitrostjo. 

Do splavanja pride pogosteje, če so pnevmatike preveč 

obrabljene zaradi vožnje in nimajo več zadostne globine 

profila. 

• Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona. Če želite 

uporabljati mobilni telefon, najprej ustavite vozilo na varnem 

mestu. Zaradi telefoniranja med vožnjo je vaša pozornost 

odvrnjena od vožnje in ceste pred vami, zato lahko povzročite 

nezgodo. 

• Radio in druge naprave v voznikovi kabini upravljajte, ko vozilo 

miruje. Upravljanje takšnih naprav ali avtotelefona (razen, če 

ima funkcijo prostoročnega telefoniranja) med vožnjo je 

nevarno. 

• Otrokom ne dovolite, da se dotikajo upravljalnih elementov in 

druge opreme. Otroci lahko s svojimi dejanji povzročijo motnjo 

ali nezgodo. 

1. Pri vožnji z vozilom z mehanskim menjalnikom 

• Vozila v nobenem primeru ne upravljajte pri deaktivirani 

sklopki ali ko je prestavna ročica v položaju prostega teka. V 

nasprotnem primeru sta motorna zavora in izpušna zavora 

brez učinka in ste prisiljeni pogosteje uporabljati sistem 

delovne zavore (nožno zavoro), ki se tako preobremeni. 

• Sklopke ne smete pustiti, da zdrsuje. Sklopka zdrsuje, če med 

premikanjem vozila pedala sklopke ne pritisnete do konca. 

Zaradi tega se življenjska doba sklopke skrajša. 

2. Pri vožnji z vozilom s sistemom DUONIC® 

• Za običajen način vožnje izberite položaj »D«. 

Gl. 5-20 

• Medtem ko se vozilo premika, v nobenem primeru prestavne 

ročice ne pomaknite v položaj »N« ali »P«. Če prestavno 

ročico med premikanjem vozila pomaknete v položaj »N« ali 

»P«, se pojavijo nenavadni zvoki in vibracije. Zlomijo se lahko 

tudi komponente menjalnika, kar lahko povzroči hudo 

nezgodo. 

Vozilo vedno zaustavite, preden prestavno ročico pretaknete v 

položaj »N« ali »P«. 
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• Če sistem oceni, da bi pretikanje v višjo ali nižjo prestavo 

pomaknilo vrtilno frekvenco motorja iz normalnega območja 

vrtilne frekvence, se sprememba prestave ne izvede. 

Prilagodite hitrost vozila s pedalom za plin ali zaviranjem, 

preden s prestavno ročico izvedete pretikanje v višjo ali nižjo 

prestavo. 

• Če vozilo začasno ustavite, npr. pred rdečo lučjo na semaforju, 

obvezno pritisnite zavorni pedal do konca in ga zadržite v tem 

položaju. Če zavore niso aktivirane, se vozilo premika, čeprav 

zelo počasi, tudi če pedal za plin ni pritisnjen. Če morate čakati 

dlje, kot ste pričakovali, izberite položaj »N« ali »P« in 

zategnite ročico ročne zavore. 

• Če se med vožnjo navkreber začasno zaustavite, pritisnite 

zavorni pedal do konca in zategnite ročico ročne zavore. V 

nobenem primeru ne poskušajte zaustaviti premikanja vozila 

nazaj s pedalom za plin. 

Nasveti za prihranek goriva 

Upoštevajte naslednje ukrepe, da dosežete največji prihranek pri 

porabi goriva in podaljšate življenjsko dobo pnevmatik. 

• Motor se ogreje v 1 do 2 minutah. 

• Izogibajte se visokim vrtilnim frekvencam motorja, ker se pri 

tem nepotrebno poveča poraba goriva in poškoduje motor. 

• Izogibajte se nenadnim zagonom, nenadnemu pospeševanju 

in zaviranju. 

• Priporočamo, da z vozilom, ki ni natovorjeno in je na ravni 

podlagi, speljete v 2. prestavi. 

• Pri pospeševanju pred pretikanjem prestav ne povečajte vrtilne 

frekvence motorja preveč, ampak pretikajte prestave preden 

vrtilna frekvenca motorja doseže visoko območje vrtilne 

frekvence. Porabo goriva lahko zmanjšate na minimum, tako 

da kazalec merilnika vrtilne frekvence ohranjate v območju 

med 1000 in 2000 vrt./min. 

• Pri vozilih s sistemom DUONIC® lahko dodatno zmanjšate 

porabo goriva, če stikalo za način ECO nastavite na ON 

(vklop). 

• Pri prekinitvi vožnje vedno izklopite motor. Vozila nikoli ne 

parkirajte oz. zapustite, ko motor teče; tudi ne za kratek čas. 

• Stikalo motorne zavore naj ne bo vedno v položaju za 

aktiviranje. V nasprotnem primeru se hitrost vozila ponavljajoče 

zmanjša in poveča zaradi pogostega aktiviranja motorne 

zavore in tako se poraba goriva nepotrebno poveča. 

Preklapljajte zavorno stikalo med položajema Aktivirano in 

Deaktivirano glede na razmere na cesti in prometne razmere. 
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• Uporabljajte samo pnevmatike predpisane velikosti. Če 

uporabljate pnevmatike napačne velikosti, lahko to vpliva na 

pravilno krmiljenje pretikanja sistema DUONIC® (menjalnika) 

in povzroči negospodarno porabo goriva (vozila s sistemom 

DUONIC®). 

• Ohranjajte zračni tlak pnevmatik vedno v pravilnem območju. 

Poskusite tovor naložiti tako, da se zračni upor zmanjša.  

 Gl. 7-10 

• Bodite pozorni na to, da se pred začetkom uporabe izvedejo 

preverjanja in redni pregledi. 

Zavore 

  OPOZORILO 

• Če zasvetita opozorilni lučki  in , vozilo takoj 
ustavite in izvedite potrebna preverjanja. 

Gl. 6-26 

• Izogibajte se nenadnemu zaviranju, razen v zasilnih 

situacijah. Nenadno aktiviranje zavor ustvari močno tresenje, 

ki lahko povzroči nezgodo. Nenadna zaviranja obrabijo 

pnevmatike in lahko povzročijo nepravilna delovanja v drugih 

predelih vozila. 

•  Izogibajte se prekomerni uporabi delovnih zavor, ker lahko 

nastalo pregretje povzroči neželeno zmanjšanje in 

poslabšanje zavorne moči. 

• Motorne zavore ne uporabljajte na mokrem, poledenelem, 

zasneženem ali drugače gladkem cestišču, če je vozilo lahko 

natovorjeno ali ni natovorjeno. V nasprotnem primeru lahko 

uporaba motorne zavore v teh pogojih povzroči vrtenje koles 

na mestu in zanašanje vozila na cestišču. To je še posebej 

pogosto, če vozilo pelje po klancu navzdol. 

• Pred vožnjo skozi ovinke ustrezno zmanjšajte hitrost. To 

velja še posebej, če ima vozilo sistem ABS. Če se pri vožnji 

skozi ovinek pri vklopljeni motorni zavori kolesa zaradi 

gladkega cestišča ali dvignjenega dela v cestni oblogi vrtijo 

na mestu, se lahko sproži sistem ABS. Pri tem se začasno 

sprosti motorna zavora, kar lahko privede do hude nezgode. 

• Razen v nujnem primeru nikoli ne aktivirajte ročne zavore 

med premikanjem vozila, ker lahko vozilo začne zanašati 

in/ali se lahko prekucne. 

• Če je zavora pokvarjena ali izteka zavorna tekočina, v 

nobenem primeru ne nadaljujte vožnje. Ker je zaviranje 

oteženo, lahko pri nadaljevanju vožnje pride do nezgode. 

1. Uporabite motorno in izpušno zavoro, da vozilo ustrezno 

upočasnite, preden uporabite zavore. 

2. Če pritiskate zavorni pedal v dveh ali treh korakih, se 

zaviranje izvede mehko. 

Upoštevajte, da je razdalja za zaviranje odvisna od hitrosti 

vozila, teže tovora in stanja ceste.
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NAPOTEK: 

Zaviranje z motorjem poteka, ko se med vožnjo sprosti pedal za 

plin. Nižja kot je prestava, močnejše je zaviranje z motorjem. 

Pri vožnji po vzpenjajočih in 

spuščajočih se cestah 

1 Vzpenjajoče se ceste  

Pri vozilih z mehanskim menjalnikom ali sistemom DUONIC® v 

načinu za ročno pretikanje zgodaj pretaknite v nižjo prestavo, ko 

začne hitrost vozila padati, da čim bolj zmanjšate obremenitev 

motorja. 

2 Spuščajoče se ceste  

• Če boste vozili po spuščajočih se cestah ali cesti z dolgim 

spustom, predhodno preverite, ali zavore in izpušna zavora 

delujejo pravilno. 

• Pri vozilu vklopite prestavo, ki se uporablja za vožnjo 

navkreber in uporabite motorno in izpušno zavoro, da 

pomagate vozilu voziti počasneje. Pri vožnji navzdol vedno 

vozite počasi. 

 OPOZORILO 

 Nikoli se ne peljite po klancu navzdol z deaktivirano sklopko 

ali s prestavno ročico v položaju prostega teka (vozila z 

mehanskim menjalnikom) oz. s prestavno ročico v položaju 

»N« (vozila s sistemom DUONIC®). Motorna in izpušna 

zavora ne bi delovali in zato bi bil sistem delovne zavore 

(nožna zavora) prekomerno obremenjen. 

• Izogibajte se preobremenitvi zavor, da ne pride do pregretja in 

nastajanja zračnih mehurčkov, ker oboje poslabša zavorni 

učinek. 

NAPOTEK: 

»Nastajanje zračnih mehurčkov« se nanaša na stanje, ko se 

zavorni sistem pregreje, zavorna tekočina začne vreti in pride 

do nastanka zračnih mehurčkov. To bi oslabilo hidravlični tlak 

in povzročilo slabo zavorno silo. 

• »Pojemanje zavornega učinka« se nanaša na stanje, ko se 

zavorne obloge pregrejejo do točke, ko se trenje z rotorjem 

kolutov bistveno zmanjša. To povzroči tudi slabo zaviranje. 

   OPOZORILO 

Ročne zavore nikoli ne uporabite med vožnjo, razen v sili, ker se 

vozilo lahko začne vrteti in ali se prekucne.
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• Pred pretikanjem v nižjo prestavo motor ustrezno upočasnite. 

Pri vozilu s sistemom DUONIC® se pretikanje v nižjo prestavo 

blokira z varnostnim elementom, če vozilo vozi prehitro. V 

takšnih primerih pritisnite zavorni pedal in zmanjšajte hitrost 

vozila. 

  POZOR 

Pri vožnji po klancu navzdol ne preobremenjujte motorja 

(prevrtenje), ker tako pride do prekomerne obremenitve različnih 

delov motorja in se motor poškoduje. Omejite 

hitrost vozila tako, da kazalec merilnika vrtilne frekvence ne 

preide v rdeče območje. 

NAPOTEK: 

»Prevrtenje« se nanaša na stanje delovanja motorja, ko je vrtilna 

frekvenca višja od priporočene največje vrtilne frekvence. 

Prevrtenje motorja lahko privede do izpada motorja. 

Na slabih cestah in v slabem vremenu 

  OPOZORILO 
Pri vozilih s sistemom DUONIC®, pri vožnji po spolzkem 

cestišču (npr. mokrem ali poledenelem cestišču) uporabljate 

način za ročno pretikanje. Uporaba načina za samodejno 

pretikanje na spolzkih cestiščih bi lahko privedla do nezgode iz 

naslednjih razlogov: 

Bolj verjetno je, da do zanašanja pride zaradi samodejnih 

pretikanj v nižje prestave, ki se praviloma izvedejo pri vožnji v 

načinu za samodejno pretikanje. 

Do zanašanja hitro pride tudi s samodejnimi pretikanji v nižje 

prestave, ki sledijo popolnemu ali hitremu aktiviranju pedala za 

plin. 

Tudi če vozite v načinu za ročno pretikanje, bo vozilo verjetno 

zanašalo, če boste nenadoma pritisnili pedal za plin do konca ali 

hitro pretaknili v nižjo prestavo. 

• Uporabite nižjo prestavo in poskusite voziti s konstantno 

hitrostjo po gramoznih in blatnih cestah. 

• V nobenem primeru ne povečajte prekomerno vrtilne 

frekvence motorja, ko poskušate izpeljati iz blata. Prekomerno 

povečanje vrtilne frekvence motorja je nesmiselno in celo 

poslabša situacijo, ker kolesa, ki se vrtijo na mestu, še 

poglobijo kolesnico. Namesto tega položite pod pnevmatike 

debelo krpo, gramoz ipd. in izmenično pretikajte v 1. in 

vzvratno prestavo. Pri vozilih s sistemom DUONIC® pa 

izmenično pretikajte prestavno ročico v položaja »D« in »N«, 

da se vozilo začne premikati naprej in nazaj ter lahko izpeljete 

iz blata.
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 POZOR 

Vozila s sistemom DUONIC® ne uporabljajte na tak način dlje kot 

5 minut, ker se s tem olje za menjalnike hitro ogreje. 

• Na neravnih cestah vozite zelo počasi in bodite pozorni, da 
spodnja stran vozila ne nasede. 
Če glušnik trči ob velik kamen ali drugo oviro, se lahko 
katalizator ali druge notranje komponente poškodujejo. 
Poskrbite, da ga preverijo pri pooblaščeni prodajni organizaciji 
oz. pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

• Izogibajte se nenadnim zasukom volana in nenadnemu 
zaviranju na mokrih cestah zaradi dežja. Takoj po začetku 
dežja obstaja največja nevarnost. Za upočasnjevanje 
uporabljajte motorno in izpušno zavoro skupaj z zavorami. 
Upoštevajte, da lahko nenadno zaviranje z motorjem povzroči 
zanašanje vozila. Vozite s hitrostjo, pri kateri lahko vozilo 
udobno krmilite. 

• Če z vozilom prečkate luže ali ga operete z vodo, se lahko 
zavorna moč zaradi vstopa vode v zavorne bobne ali v 
funkcijska območja zavornih kolutov (odvisno od tega ali je 
vozilo opremljeno z zavornimi bobni ali kolutnimi zavorami) 
zmanjša. V tem primeru vozite počasi in držite zavorni pedal 
rahlo pritisnjen, da se zavore posušijo. Pazite na vozila v 
bližini. 

• Po vožnji po poplavljenem cestišču in če v vozilo vstopi voda, 
naj vozilo čim prej preverijo pri pooblaščenem generalnem 
zastopniku ali pooblaščenem trgovcu za vozila MITSUBISHI 
FUSO. Voda v vozilu lahko povzroči celo vrsto težav: 
• Če pride voda v motor, lahko povzroči poškodbe motorja. 
• Če pride voda v škatlo z varovalkami za jaki tok, lahko 

sproži kratki stik in požar. 
• Če pride voda v kolesne ležaje, čepe premnika ali končnike 

jarmovega droga, lahko to privede do nastajanja rje in 
težav, npr. zagozdenja ležajev. 

• Če pride voda v glušnik, lahko povzroči poškodbe na 
katalizatorjih in/ali keramičnem filtru, ki so v glušniku. 

• Pri vožnji po snegu ali poledenelih cestah uporabljajte snežne 
verige ali zimske pnevmatike in vozite z zmerno hitrostjo. 
Izogibajte se nenadnemu zaviranju in ostrim zavojem. 

• Pri vožnji po snegu ali poledenelih cestah uporabljajte snežne 
verige, pnevmatike za sneg ali zimske pnevmatike in vozite s 
prilagojeno hitrostjo. Izogibajte se nenadnemu zaviranju in 
ostremu zavijanju.
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Parkiranje 

 OPOZORILO 
• Vozilo parkirajte na čim bolj ravni podlagi. 

Izogibajte se parkiranju na strmini. 

• Če se parkiranju na pobočju ne morete izogniti, izvedite 

naslednje: Močno zategnite ročno zavoro, medtem pa držite 

zavorni pedal pritisnjen do konca. Pri vozilih s sistemom 

DUONIC® pretaknite prestavno ročico v položaj »P« in 

zavarujte kolesa s podložnimi zagozdami. Varnost lahko 

dodatno povečate tako, da zasukate volan do konca v eno 

stran. V primeru, da se vozilo slučajno začne premikati se 

ustavi zaradi ovire (npr. robnika). 

• Za vozila s sistemom DUONIC®: vozila nikoli ne parkirajte 

samo s prestavno ročico v položaju »P«; vedno močno 

zategnite tudi ročno zavoro. Če vozilo parkirate na strmem 

pobočju in pretaknete prestavno ročico v položaj »P«, brez da 

bi pri tem aktivirali še ročno zavoro, postane premikanje 

prestavne ročice zelo oteženo, v najslabšem primeru pa ni več 

mogoče pretakniti iz vklopljene prestave menjalnika. Če pride 

do tega, pretaknite prestavno ročico v položaj »N« in potem ko 

ste se prepričali, da je prikazan položaj prestave »N«, 

pretaknite ročico v položaj »D«. 

• Pred spanjem v kabini izklopite motor. Sicer lahko povzročite 

nezgodo, če med spanjem nehote premaknete pedal za plin ali 

prestavno ročico. Prav tako se lahko zastrupite z ogljikovim 

monoksidom zaradi izpušnih plinov, če je vozilo parkirano v 

zaprtem prostoru. 

• V kabini vozila ne puščajte vžigalnikov, pločevink gaziranih 

pijač in očal, če parkirate vozilo na močnem soncu. Kabina se 

ekstremno segreje, zato se lahko vžigalniki in drugi lahko 

vnetljivi predmeti vžgejo in zaprte pločevinke pijač (tudi 

pločevinke s pivom) počijo. Vročina lahko poškoduje tudi 

plastična očala ali dele očal, ki so izdelani iz plastike. Premaz 

leč lahko npr. postane krhek in leče se deformirajo. 
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 OPOZORILO 

 

• Upravljalni elementi vozila, parkiranega za dlje časa na soncu, 

se lahko segrejejo do te mere, da lahko povzročijo opekline. 

Vročih delov se ne dotikajte z golimi rokami. Kot pripomoček 

uporabite krpo ali drug ustrezen material. 

• Če opozorilna lučka  sveti, to še ne pomeni, da je ročna 
zavora dovolj zategnjena. Ročico ročne zavore vedno 
povlecite do konca navzgor. 

• Vedno preverite z ogledali, ali lahko varno odprete vrata. Če 

nenadoma odprete vrata, obstaja nevarnost, da avtomobilom, 

motornim kolesom, kolesom in pešcem, ki se približajo od 

zadaj, zaprete pot. 

1. Vozilo ustavite na čim bolj ravni podlagi. 

2. Zategnite ročno zavoro do konca, medtem pa držite zavorni 

pedal pritisnjen do konca. 

3. Pri vozilu z mehanskim menjalnikom pretaknite prestavno 

ročico v položaj prostega teka. Pri vozilih s sistemom 

DUONIC® pretaknite prestavno ročico v položaj »P«. 

4. Potem ko ste pustili motor teči za tri minute v prostem teku, ga 

izklopite. 

5. Da preprečite krajo in nepotrebno porabo električnega toka 

akumulatorja, obvezno izvlecite zagonski ključ in zaklenite 

vrata. 

NAPOTEK: 

Pri vozilih s sistemom DUONIC® se zasliši neprekinjen zvok 

brenčača, če odprete voznikova ali sovoznikova vrata, ko 

motor teče in je prestavna ročica v položaju »D«. 

Brenčač se izklopi, ko prestavno ročico pomaknete v položaj »P« 

ali »N«, izklopite motor ali zaprete vrata. 

Če med delovanjem motorja prestavno ročico pomaknete v 

položaj »R«, se zasliši prekinjen zvok brenčača. 

Motor vedno izklopite, ko je prestavna ročica v položaju »P«. 

  POZOR 
• Preden izklopite motor, ga pustite teči v prostem teku, da se 

temperatura hladilnega sredstva zniža. Takoj po vožnji 

navkreber ali po avtocesti/hitri cesti sta motor in izpušna cev 

zelo vroča. Pustite motor teči v prostem teku za najmanj tri 

minute.      Gl. 5-11 

• Če pustite, da vozilo dlje časa miruje z zagonskim ključem v 

položaju »ON« ali »ACC«, se lahko izprazni akumulator. 

• Po parkiranju vedno izklopite vse luči, da se ne izprazni 

akumulator.
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6. Če se parkiranju na klancu ne morete izogniti, blokirajte 

kolesa s podložnimi zagozdami in izvedite nadaljnje potrebne 

ukrepe, da se vozilo ne začne nenamerno premikati. 

Nalaganje tovora 

1 Vozilo naj ne bo prekomerno natovorjeno.  

Prekomerna natovorjenost vozila poslabša zavorno moč in zato 

lahko pride do nezgode. Prekomerna natovorjenost vozila prav 

tako povzroči prekomerno obremenitev delov vozila in skrajša 

njihovo življenjsko dobo. 

Nekateri lokalni predpisi določajo največjo dovoljeno skupno 

maso. Te predpise strogo upoštevajte. 

2 Kako se nalaga tovor 

Tovor, ki je nepravilno natovorjen, ni samo nestabilen, povzroči 

lahko tudi neenakomerno razporeditev teže in lahko tako 

poškoduje tovorno površino in okvir. 

  OPOZORILO 

• Če pritrdite tovor z vrvjo ali ga pokrijete s ponjavo, se 

prepričajte, da konec vrvi ali ponjave ne visi prosto navzdol 

med voznikovo kabino in tovorno površino, ker bi se lahko 

zanetil ogenj zaradi vročine motorja. 

• Ko razgrnete ponjavo pazite, da ne pokriva sesalnega kanala 

motorja. 

• natovarjate težak tovor, izvedite ustrezne ukrepe, da boste 

preprečili zdrs. Za zavarovanje tovora uporabite tudi jekleno 

vrv. 

• Med tovorno površino in okvir ne polagajte lesenih desk ali 

podobnih predmetov. Zaradi vročine izpušne cevi se lahko 

vnamejo.
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• Tovor razporedite enakomerno po tovorni površini. 

• Če tovor nakopičite preveč na eni strani, obstaja nevarnost, da 

se vozilo prekucne zaradi bočnega sunka vetra ali ostrega 

zavoja.  

• Če pod tovor položite podporne dele, jih enakomerno 

razporedite. 

• Če nalagate dolge predmete, uporabite ustrezne podporne 

dele. Dolgih predmetov ne podpirajte z nakladalno stranico ali 

zadnjim robom tovorne površine. 

• Da tovor ne pade na tla, ga pritrdite s pasom in pokrijte s 

ponjavo. Konce ponjave ustrezno pritrdite, da ne plapolajo. 
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Pomožni pogon menjalnika 

(PTO)  

  POZOR 
• Vklopite pomožni pogon menjalnika (PTO), ko je 

motor v prostem teku .  

• Med uporabo pomožnega pogona menjalnika (PTO) 

se prepričajte, da signalna lučka  ne utripa. Če 
se pomožni pogon menjalnika (PTO) dlje časa 
uporablja ob utripajoči signalni lučki, se lahko moč 
motorja spremeni in pride do nezgode. Če signalna 
lučka utripa pred uporabo pomožnega pogona 
menjalnika (PTO), najprej izvedite regeneracijo fil tra 
trdih delcev pri mirujočem vozilu. Če signalna lučka 
začne utripati med uporabo pomožnega pogona 
menjalnika (PTO), prenehajte z delom in izvedite 
regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu. 
Glejte »Regeneracija filtra trdih delcev pri mirujočem 
vozilu« na strani 5-47 oz. 5-56. 

• Pri vozilu s sistemom za zagon/zaustavitev v prostem 

teku (ISS) pritisnite izklopnik sistema ISS. Sistem ISS 

se ne aktivira, medtem ko pomožni pogon menjalnika 

(PTO) deluje. Vendar pa se lahko sistem ISS 

nepričakovano aktivira po izklopu pomožnega pogona 

menjalnika (PTO) in povzroči nepričakovano 

nezgodo. 

• Pred uporabo pomožnega pogona menjalnika (PTO) 

obvezno zategnite ročno zavoro in pri vozilih s 

sistemom DUONIC® pretaknite prestavno ročico v 

položaj »P«. Pomožni pogon  menjalnika (PTO) 

deluje, ko je prestavna ročica v položaju »N«, vendar 

ga zaradi varnosti uporabljajte, ko je prestavna ročica 

v položaju »P«. Če prestavna ročica ni v položaju 

»P« ali »N«, se lahko vozilo nenamerno premakne in 

povzroči nezgodo. Prepričajte se, da je ročna zavora 

zategnjena in če ima vozilo sistem DUONIC®, da je 

prestavna ročica v položaju »P«. To je še posebej 

pomembno, če med uporabo pomožnega pogona 

menjalnika (PTO) motor krmilite zunaj vozila.  

• Pred vožnjo izklopite pomožni pogon menjalnika 

(PTO). Vožnja z vozilom z vklopljenim pomožnim 

pogonom menjalnika (PTO) lahko sproži delovanje 

opreme, montirane na nadgradnjo, in lahko pride do 

nezgode. Lahko pride tudi do izpada opreme, 

montirane na nadgradnjo. 

NAPOTEK: 

• Pomožni pogon menjalnika (PTO) je sistem, ki omogoča 

uporabo moči iz menjalnika za pogon hidravlične črpalke ali 

drugih naprav. 

• Ko pomožni pogon menjalnika (PTO) deluje, se sistem ISS 

ne aktivira (vozila s sistemom ISS). Če je bil sistem ISS 

aktiviran pred pomožnim pogonom menjalnika (PTO) in je 

delovanje slabše, ker se motor samodejno zaustavi, 

pritisnite izklopnik sistema ISS. 

• Med uporabo pomožnega pogona menjalnika (PTO) 

samodejna regeneracija filtra trdih delcev in regeneracija 

filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu nista mogoči. 
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• Če pri vozilu s sistemom DUONIC® prestavna ročica med 

vklopljenim pomožnim pogonom menjalnika (PTO) ni v 
položaju »P« ali »N« oz. med vožnjo aktivirate stikalo PTO, 

zasveti prikaz  in kot opozorilo se zasliši brenčač. 

1.  Upravl ja ln i e lement i in  pr ikazi  

(1) Stikalo PTO 

S stikalom PTO lahko vklopite ali izklopite pomožni pogon 

menjalnika (PTO). 

(2) Večinformacijski prikazovalnik 

• Prikaz  zasveti, če pomožni pogon menjalnika (PTO) 
vklopite s stikalom PTO (vozila s sistemom DUONIC®). 

• Prikaz  zasveti, če pomožni pogon menjalnika (PTO) 
vklopite s stikalom PTO.  

2.  Vozi la z mehansk im menja ln ikom  

2.1 Vklop pomožnega pogona menjalnika (PTO) 

1. Prepričajte se, da je ročna zavora zategnjena. 

2. Preverite tudi, ali je prestavna ročica v položaju prostega 

teka. 

3. Držite pedal sklopke pritisnjen (1) in vklopite motor. Ko se 

motor ogreje, ga pustite teči v prostem teku. 

4. Prepričajte se, da signalna lučka ne utripa. 

Če utripa, izvedite regeneracijo filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu, preden vklopite pomožni pogon 

menjalnika (PTO).  

5. Držite pedal sklopke pritisnjen do konca in pritisnite stikalo 

PTO, da vklopite pomožni pogon menjalnika (PTO). 

6. Prepričajte se, da se je vklopil prikaz  na 
večinformacijskem prikazovalniku in nato počasi sprostite 
pedal sklopke, da vklopite pomožni pogon menjalnika 
(PTO).
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2.2 Izklop pomožnega pogona menjalnika (PTO) 

1. Držite pedal sklopke pritisnjen do konca in pritisnite stikalo 

PTO, da izklopite pomožni pogon menjalnika (PTO). 

2. Prepričajte se, da prikaz  na večinformacijskem 
prikazovalniku preneha svetiti.  

3. Vozila s sistemom DUONIC® 
3.1 Vklop pomožnega pogona menjalnika (PTO) 

1. Prepričajte se, da je ročna zavora zategnjena. 

2. Prepričajte se tudi, da je prestavna ročica v položaju »P«. 

3. Držite zavorni pedal pritisnjen in zaženite motor. 

Ko se motor ogreje, ga pustite teči v prostem teku. 

4. Prepričajte se, da signalna lučka  ne utripa. Če utripa, 

izvedite regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu, 

preden vklopite pomožni pogon menjalnika (PTO). 

5. Pritisnite stikalo PTO, da vklopite pomožni pogon menjalnika 

(PTO). 

6. Prikaz  na večinformacijskem prikazovalniku zasveti. Ko 
je vklop pomožnega pogona menjalnika (PTO) zaključen, 

zasveti prikaz . 

NAPOTEK: 

Glede na pogoje je možno, da prikaz  ne zasveti. 
To ne pomeni, da obstaja motnja. 
 

3.2 Izklop pomožnega pogona menjalnika (PTO) 

Pritisnite stikalo PTO, da izklopite pomožni pogon menjalnika 

(PTO). Prepričajte se, da prikaza  in  na 
večinformacijskem prikazovalniku prenehata svetiti. 
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Sistem 4WD – modeli FG 

Odvisno od stanja cestišča izberite način 2WD (pogon na 

zadnja kolesa) ali način 4WD (vsekolesni pogon). Način 4WD 

se lahko uporablja za dodaten oprijem s cestiščem na neravnih 

in zasneženih cestiščih (npr. v gorah). 

 POZOR  

• Vaše vozilo na vsekolesni pogon je namenjeno za vožnjo po 

cestah. V nobenem primeru se ne vozite samo po neravnih 

cestiščih. Če se vozite samo po neravnih cestiščih, se vozilo 

lahko poškoduje. 

• Pri vozilu na vsekolesni pogon se moč prenaša na sprednja 

in hkrati na zadnja kolesa. Če na vozilo montirate 

neodobrene pnevmatike, ni mogoče izkoristiti vseh 

potencialov vozila in lahko pride tudi do nezgode. 

Neodobrene pnevmatike lahko tudi negativno vplivajo na 

komponente pogonskega sklopa. Upoštevajte naslednje 

previdnostne ukrepe v zvezi s pnevmatikami: 

• Prepričajte se, da so vse pnevmatike predpisane velikosti 

in se ujemajo glede proizvajalca, znamke in profila 

pnevmatike. Bodite še posebej pozorni, ko montirate 

zimske pnevmatike oz. pnevmatike za sneg. 

• Uporabljajte pnevmatike, ki se ujemajo glede obrabe. 

• Redno preverjajte zračni tlak vseh pnevmatik in ga 

ohranjajte prilagojenega na predpisane vrednosti. 

• Ko je potrebna zamenjava pnevmatik, zamenjajte vse 

pnevmatike hkrati. 

• Uporabljajte originalna kolesa. V nobenem primeru ne 

spreminjajte velikosti koles. 

• Da zagotovite enakomerno obrabo pnevmatik, jih po 

potrebi krožno zamenjajte. 

Za vleko vozila dvignite sprednja kolesa toliko, da se več ne 

dotikajo tal in ločite pogonsko gred na koncu, ki je bližje 

zadnjim kolesom. 

Za vožnjo po suhih asfaltnih cestah ne priporočamo načina 

4WD, ker se lahko pnevmatike predčasno obrabijo, ojača se 

lahko šum pri delovanju in poveča poraba goriva. 

Pride lahko tudi do motnje komponent pogonskega sklopa. Na 

suhih asfaltnih cestah obvezno vozite v načinu 2WD. 
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1.  Kontrolne in opozor i lne lučke  

(1) Stikalo za pogon na sprednji kolesi 

(2) Signalna lučka 4WD 

(3) Pesto za prosti tek 

1.1 Stikalo za pogon na sprednji kolesi 

S stikalom za pogon na sprednji kolesi izberite ali način za 
dvokolesni pogon (2WD), pri katerem se kot pogonski kolesi 
uporabljata zadnji kolesi ali način za štirikolesni pogon (4WD), 
pri katerem se moč motorja prenaša na vsa štiri kolesa. 
Preklopite to stikalo na »ON« (vklop), da izberete način 4WD 
ali na »OFF« (izklop), da izberete način 2WD. Signalna lučka 

 (2) zasveti, če je izbran način 4WD. 
• Izbiro načina lahko izvedete, če vozilo stoji na mestu in 

pedal sklopke ni pritisnjen do konca. 
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  POZOR 
Prepričajte se, da sta pesti za prosti tek na obeh sprednjih 

kolesih v položaju »LOCK« (blokirano), če je izbran način 

4WD; v položaju »FREE« (sproščeno) se moč motorja ne 

prenese na sprednji kolesi. Gl. 8-7 

2. Napotki za izbiro načina pogona  
Izberete lahko vsak način pogona in vsako kombinacijo 

območij menjalnika, ki so navedene v naslednji tabeli. 

Izberite najbolj ustrezno kombinacijo glede na 
vozne pogoje.  

 

2.1 Preklop načina za kombinacije območij 

• »2WD«/»4WD« 

1. Prepričajte se, da sta pesti za prosti tek na obeh sprednjih 

kolesih v položaju »LOCK« (blokirano). 

Gl. 8-7 
2. Pritisnite stikalo za pogon na sprednji kolesi na strani za 

»ON« (4WD) ali na strani za »OFF« (2WD), ko se vozilo 

premika ali miruje. 

NAPOTEK: 
• Če je preklapljanje med načinoma 2WD in 4WD oteženo, sprostite 

pedal za plin ter ga nato ponovno rahlo pritisnite do konca. To olajša 

preklapljanje. 

• Med preklapljanjem z načina 4WD na način 2WD lahko sistem 

ostane v načinu 4WD tudi po tem, ko opozorilna lučka [ ] preneha 

svetiti. V tem primeru sprostite pedal za plin in ga nato ponovno rahlo 

pritisnite do konca. Preklop se nato izvede. 

2.2 Pesto za prosti tek 

• Tudi če z vozilom z vsekolesnim pogonom vozite v načinu za 

dvokolesni pogon in se moč motorja prenaša na zadnji 

kolesi, sta sprednji kolesi vedno povezani s pogonskim 

sklopom (diferencial, pogonska gred in razdelilno gonilo). 

Pesto za prosti tek je priprava za odklop koles od 

pogonskega sklopa, da se lahko ta prosto vrtijo in se s tem 

prihrani energija ter izboljša gospodarnost pri porabi goriva. 

• Pesto za prosti tek nastavite, kot sledi: 

Način za 
kombinacije območij 

Svetleča 
signalna lučka Vozni pogoji 

2WD 
— 

Običajna 

vožnja po cesti 

4WD 

 

Vožnja po 

zasneženih, 

poledenelih, peščenih 

ali drugače težko 

prevoznih cestah, ko 

uporaba načina za 

dvokolesni pogon ni 

primerna 
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• Za pogon vozila v načinu 2WD nastavite vsa pesta za 

prosti tek v položaj »FREE« (prosto) (1). 

• Za pogon vozila v načinu 4WD nastavite vsa pesta za 

prosti tek v položaj »LOCK« (blokirano) (2). 

Ko izberete način 4WD, se prepričajte, da sta pesti za prosti 

tek na obeh sprednjih kolesih nastavljeni v položaj »LOCK« 

(blokirano). Če je eno ali sta obe pesti v položaju »FREE« 

(prosto), vožnja z vsekolesnim pogonom ni mogoča. 

OPOZORILO 
• Nikoli se ne vozite z vozilom, če je eno pesto za prosti tek v 

položaju »FREE« (prosto), drugo pa v položaju »LOCK« 

(blokirano). Takšna vožnja je zelo nevarna. 

• Pesto za prosti tek je lahko po vožnji zelo vroče. Ne 

dotikajte se ga. 

3. Napotek za uporabo načina 4WD 
Če izberete način 4WD za vožnjo po terenu (peščena ali blatna 

tla) ali po zasneženih ali poledenelih cestah, bodite dovolj 

pozorni, da preprečite neustrezno uporabo. 

3.1 Previdnostni ukrepi pri izbiri načina 4WD 

• V načinu 4WD lahko morda občutite, da se volan odziva 

drugače kot v načinu 2WD. Z volanom upravljajte previdno, 

dokler se ne navadite na uporabo sistema 4WD. 

• Če na suhem cestišču pri nizki hitrosti v načinu 4WD 

izvedete ostro zaviranje, lahko pride do enakega stanja, kot 

če bi zavirali. Do tako imenovanega »zaviranja pri ostrih 

zavojih« pride zato, ker se štiri kolesa gibajo po obodih 

krogov z različnimi radiji; do tega pride samo pri vozilih z 

vsekolesnim pogonom. To ne pomeni, da je prišlo do 

napačnega delovanja. Če pride do tega stanja, zasukajte 

volan v položaj naravnost ali preklopite na način 2WD. 

3.2 Vožnja po zasneženih ali poledenelih cestah 

Izberite način 4WD glede na zasneženost in stanje cestišča. 

Speljujte počasi. Priporočamo uporabo snežnih verig ali 

pnevmatik za sneg. 

Gl. 11-4 

  POZOR 
Na modele FG lahko verige namestite na sprednja in zadnja 

kolesa, vendar se izogibajte temu, da bi jih namestili samo na 

sprednja ali samo na zadnja kolesa. Verige morajo biti trdno 

zategnjene, še posebej tiste, nameščene na sprednjih kolesih. 

Pri vožnji v načinu dvokolesnega pogona (2WD) lahko verige 

namestite na zadnjih kolesih. 
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3.3  Vožnja po peščenih in blatnih tleh 

• Način 4WD izberite, če se vam zdi to potrebno, potem ko 

ste preverili stanje peščenih ali blatnih tal. Speljujte počasi. 

Vozite pri nizkih hitrostih in ohranjajte hitrost čim bolj 

konstantno. 

• Izogibajte se hitremu pospeševanju, nenadnemu zaviranju 

in ostremu zavijanju, ker lahko v nasprotnem primeru vozilo 

obtiči v pesku ali blatu ter ga tako več ne morete sprostiti 

sami. 

• Če vozite po globokem blatu, si lahko pomagate s snežnimi 

verigami. 

• Blatna tla je načeloma težko oceniti in obstaja nevarnost, da 

obtičite v blatu. Da to preprečite, vozite čim bolj počasi in po 

potrebi izstopite, da preverite razmere. 

3.4 Vožnja po strmih klancih navzgor 

Izberite način 4WD, da popolnoma izkoristite navor motorja. 

Izberite pot z najmanj kamni, kupi peska in neravninami. Na 

začetku in na koncu vožnje navkreber prednostno izbirajte 

srednje vzpone. 

3.5 Vožnja pri nevarnih spustih 

• Izberite način 4WD in vozite počasi po klancu navzdol ob 

uporabi motorne zavore, da ne pride do zdrsavanja koles. 

• Nenadno zaviranje lahko povzroči zdrsavanje koles, kar 

privede do izgube nadzora nad vozilom. Pred vožnjo 

navzdol po klancu preverite razmere na cesti. 

• Med vožnjo po klancu navzdol se izogibajte pretikanju 

prestav. Predhodno izberite najboljšo prestavo in vozite z 

njo do konca vožnje po klancu navzdol. 

3.6 Prečkanje reke 

  POZOR 
• V nobenem primeru ne zapeljite v vodo. Vožnja po vodi 

lahko povzroči naslednje težave: 

• Voda lahko vstopi v sprednje in zadnje preme. 

• Voda lahko vstopi v varovalke za jaki tok in povzroči kratki 

stik, ki zaneti požar. 

• Med prečkanjem reke nikoli ne spreminjajte prestave. 

Čeprav ima sistem 4WD veliko prednosti, ni zasnovan za 

vožnjo po vodi. Če je nujno potrebno, da zapeljete v vodo, 

izberite način 4WD in vozite, kot je opisano spodaj, da čim prej 

izpeljete iz vode. Po vožnji po vodi naj vozilo takoj pregledajo 

pri pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pooblaščenem 

prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

• Izberite pot, kjer je voda najbolj plitva, in vozite počasi, da 

ne ustvarjate valov. 

• Po prečkanju preverite zavore. Če zavore ne delujejo 

učinkovito, vozite počasi in rahlo pritiskajte zavorni pedal, 

da zavore posušite, medtem pa bodite pozorni na dogajanje 

v prometu. 
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• Po prečkanju preverite električni sistem glede težav, ki bi jih 

lahko povzročila voda. Upoštevajte tudi priporočila pod 

naslednjo točko, ki opisuje previdnostne ukrepe, ki jih je 

treba izvesti pri izbiri načina 4WD. 

3.7 Če ste morali voziti po vodi 

• Če ste morali voziti po vodi, naj vozilo takoj pregledajo pri 

pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pooblaščenem 

prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

• Takoj preverite motorno olje, olje za menjalnike, razdelilno 

gonilo in diferencial. Če olje zgleda mlečno, je onesnaženo 

z vodo. Obvezno ga zamenjajte. 

Gl. 7-9 
• Če je voda vdrla v kabino, posušite talno preprogo itd. V 

nasprotnem primeru lahko pride do nastanka rje. 

3.8 Po terenskih vožnjah obvezno preverite naslednje točke: 

• Preverite, ali obstajajo poškodbe zaradi kamenja ipd. 

• Preverite zavore. Če je delovanje zavor pomanjkljivo, jih naj 

pregledajo v najbližji pooblaščeni prodajni organizaciji oz. 

pri pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

• Namažite pogonsko gred ter sprednje in zadnje vzmeti 

obese     Gl. 12-18 

 

Sistem ESP® (uravnavanje vozne dinamike) 

 

Sistem ESP® izvaja integrirano krmiljenje zaviranja vseh koles 

in moči motorja, da doseže naslednje: 

• Zmanjšanje nevarnosti prekuca vozila z visokim težiščem 

• Zmanjšanje nevarnosti zdrsavanja na spolzkih cestiščih 

Dodatno so predvidene naslednje funkcije: 

• Regulator zdrsa pogonskih koles (ASR) 

Sistem ASR preprečuje, da bi se pogonska kolesa na 

zasneženih, poledenelih ali spolzkih cestiščih vrtela na mestu. 

Omogoča tudi enakomerno speljevanje in optimizira pospešek, 

stabilnost pri vožnji naravnost in sposobnost vzpenjanja vozila. 

Deluje v povezavi s sistemom ESP®. 

• Zavorni asistent 

Če je potrebna velika zavorna sila, npr. pri zaviranju v sili, ali če 

je padel podtlak, ponuja ta funkcija dodatno moč in voznika 

podpira pri pritiskanju zavornega pedala do konca. 

• Krmiljenje vlečnega navora 

Ko se pogonski kolesi med zaviranjem z motorjem začneta 

vrteti na mestu, ta funkcija krmili navor motorja, da se kolesa 

ne vrtijo na mestu in se poveča varnost. 
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 OPOZORILO 

Sistem ESP® ne more odpraviti omejitev pri voznih 

zmogljivostih in zavorni moči vozila. V nobenem primeru se 

ne zanašajte preveč na sistem, saj je vaša odgovornost, da 

pravilno ocenite cestne in druge razmere ter ustrezno 

zmanjšate hitrost, da zagotovite varnost, ko vozite po 

spolzkih cestiščih ali skozi ovinke. 

 POZOR 

Tudi če je sistem ASR vklopljen, se izogibajte brezobzirnemu 

načinu vožnje in bodite še posebej pozorni, ko vozite po 

spolzkih cestiščih. 

NAPOTEK: 

 ESP® je registrirana blagovna znamka podjetja 

Daimler AG. 

 ESP® je kratica za Electronic Stability Programme, to 

pomeni uravnavanje vozne dinamike. 

1. Upravljalni elementi in prikazi
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(1) Izklopnik za ASR/ESP® 

S tem stikalom lahko začasno deaktivirate delovanje sistema 

ESP®. Če pritisnete izklopnik za ASR/ESP®, se deaktivirajo 

funkcije sistema ESP® in sistema ASR. 

Če so te funkcije deaktivirane, se na večinformacijskem 

prikazovalniku prikažeta  in . 

(2) Opozorilo in prikaz na večinformacijskem prikazovalniku 

Če je sistem ASR pokvarjen, se na večinformacijskem 

prikazovalniku prikaže . 
Če so funkcije sistemov ESP® in ASR deaktivirane, se na 

večinformacijskem prikazovalniku prikažeta  in . 
Ko je sistem ASR vklopljen, se na večinformacijskem 

prikazovalniku prikaže . 

(3) Signalna lučka za ESP 

Zasveti, ko se aktivira sistem ESP®. 

(4) Opozorilna lučka  

Zasveti, ko je sistem ESP® pokvarjen.
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2. Previdnostni ukrepi pri preverjanju in 

vzdrževanju 

  OPOZORILO 
Če je potrebno popravilo ali sprememba naslednjih 

komponent, se obrnite na pooblaščeno prodajno organizacijo 

oz. pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

Če se izvedejo nestrokovna popravila ali spremembe, 

obstaja možnost, da sistem ESP® ne deluje kot običajno in 

lahko pride do nezgode. 
• Vgradnja radijske opreme 
• Vzdrževanje krmilnega sistema 

• Sprememba prestavnega razmerja 

diferenciala 

Primeri nestrokovnih sprememb: 

• Sprememba velikosti pnevmatik 
• Sprememba krmilnega sistema 
• Sprememba obese 

• Sprememba položaja vgradnje in namestitve senzorjev 

ESP® ali sprememba senzorjev ESP® 

• Druge spremembe, ki poslabšajo funkcije krmiljenja 

sistema ESP® 

Če je potrebno preveriti zavorno moč ali hitrost vozila s testno 

napravo za zavore, se obrnite na pooblaščeno prodajno 

organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

3. Previdnostni ukrepi pri vožnji 
• Ko je sistem ESP® vklopljen, se lahko vrtilna frekvenca 

motorja zniža ne glede na stopnjo pritisnjenosti pedala za 

plin. 

• Na spolzkih cestiščih so morebiti potrebni korekturni posegi 

pri krmiljenju, tudi ko je sistem ESP® vklopljen. 

• Težak tovor lahko prekomerno obremeni sistem delovne 

zavore (nožno zavoro). Pri vožnji po spolzki cesti z dolgim 

spustom uporabljajte učinek motorne in izpušne zavore ter 

se izogibajte preobremenitvi zavornega pedala. 

• Vozila, ki so opremljena s sistemom ESP®, imajo funkcijo 

ASR in nudijo zato boljše pospeševanje na spolzkih 

cestiščih kot vozila brez sistema ESP®. Zavorna moč pa je 

enaka kot pri vozilih, ki so opremljena s sistemom ABS.
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4. Obratovanje 
4.1 Pogoji za aktiviranje 

Sistem ESP® se lahko aktivira, ko: 

• pri visoki hitrosti menjate pas; 

• se nenadoma bočno izognete oviri; 

• zapeljete v ovinek brez zadostnega zaviranja ali ko 

• vozite po zasneženem, poledenelem ali spolzkem cestišču. 

 POZOR 

Sistem ESP® se ne more aktivirati oz. ne deluje, če: 

• vozilo prekorači najvišjo omejitev; 

• vozite z majhno hitrostjo; 

• tovor ni enakomerno razporejen; 

• se katera od pnevmatik izprazni oz. tlak v pnevmatikah 

pade; 

• je vozilo izpostavljeno bočnim vetrovom ali 

• bi bilo treba izvesti vzdrževanje zavor. 

 

4.2 Obratovanje 

• Sistem ESP® se aktivira, če senzorji, montirani na vozilu, 

zaznajo nenaden zasuk volana, visoko prečno pospeševanje 

ali zanašanje. Sistem ESP® med delovanjem krmili moč 

motorja in zavor. 

Če sistem ESP® deluje, sveti signalna lučka. 

• Sistem ASR se aktivira, če se pogonska kolesa na 
zasneženih, poledenelih ali spolzkih cestiščih vrtijo na mestu. 
Sistem ASR med delovanjem krmili moč motorja. Ko je 
sistem ASR vklopljen, se na večinformacijskem 

prikazovalniku prikaže . 

 POZOR 

Če je sistem ESP® vklopljen, je vozilo v nestabilnem stanju. Ko 

vozite v takšnem stanju, bodite še posebej pozorni. 

5. Izklopnik za ASR/ESP®  

 POZOR 

Med običajno vožnjo nikoli ne uporabljajte izklopnika za 

ASR/ESP®. 

NAPOTEK: 

Če pritisnete izklopnik za ASR/ESP®, se začasno deaktivirajo 

funkcije sistema ESP® in sistema ASR.
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Za začasno deaktiviranje funkcije sistema ESP® uporabite 

izklopnik za ASR/ESP®. 

• Deaktiviranje sistema ESP® Za deaktiviranje funkcije sistema 
ESP®, pritisnite izklopnik za ASR/ESP®. Če je funkcija sistema 
ESP® deaktivirana, se na večinformacijskem prikazovalniku 

prikažeta  in . 

• Razveljavitev izklopa sistema ESP© Za razveljavitev izklopa 

sistema ESP® pritisnite izklopnik za ASR/ESP®. Če je sistem 

ESP® deaktiviran in motor izklopite, se ob ponovnem zagonu 

motorja sistem ESP® samodejno aktivira. 

Ko se sistem ESP® aktivira, prenehata svetiti signalni lučki 

 in . 

6. Opozorilna lučka 

Če zasveti opozorilna lučka  ali se na večinformacijskem 

prikazovalniku med vožnjo prikaže , je sistem ESP® 
morebiti pokvarjen. 

Vozilo ustavite na varnem mestu in izvedite naslednja 

preverjanja. 

• Motor izklopite in ga ponovno vklopite. 

• Če opozorilna ali signalna lučka čez nekaj časa ne preneha 

svetiti ali če preneha svetiti in čez nekaj časa ponovno 

zasveti, je sistem ESP® pokvarjen. Potrebno popravilo naj 

čim prej izvedejo pri pooblaščeni prodajni organizaciji oz. 

pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

Zapora diferenciala  

Zaporni diferencial opravlja posebno funkcijo, poleg običajne 

funkcije diferenciala, ki je potrebna, ko vozilo obračate. Če se 

katero od koles začne na gladki površini vrteti na mestu, 

zagotavlja zaporni diferencial večino pogonske moči tistemu 

kolesu, ki se ne vrti na mestu, in tako samodejno zaustavi 

vrtenje na mestu ter vozilu zagotovi vlečno silo. 

Ta funkcija je učinkovita pri vožnji po neravnih ali zasneženih 

cestah in uporabna, če morate vozilo izpeljati iz blata. 
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  OPOZORILO 

Če vozilo dvignete na eni strani, da zamenjate pnevmatiko 

ali kaj podobnega, nikoli ne zavrtite dvignjenega kolesa. V 

nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se na kolo, ki je 

na tleh, prenese vrtilna sila in se vozilo nenamerno 

premakne. 

 POZOR 
Če je vaše vozilo opremljeno z zapornim diferencialom, tipa 

večlamelna sklopka, uporabljajte samo posebno olje, ki je 

določeno za zaporne diferenciale. 

NAPOTEK: 

Vozilo z zapornim diferencialom je mogoče prepoznati po 

nalepkah za previdnost (1) v bližini voznikovega sedeža in na 

okrovu zadnje preme.  

Zaporni diferencial deluje samodejno, vendar priporočamo, da 

upoštevate naslednje točke: 

 Na gladkih cestah ne pritiskajte pedala za plin med 

zavojem prekomerno, ker lahko začne vozilo 

zanašati in se lahko prekucne. Zaradi varnosti si to 

dobro zapomnite. 

 Leve in desne pnevmatike se ne smejo razlikovati med 

seboj po tlaku ali zunanjem premeru, sicer lahko 

vozilo med pospeševanjem vleče v eno stran in 

prihaja do neenake obrabe pnevmatik. Redno 

preverjajte, ali imajo desne in leve pnevmatike enak 

tlak in so enake velikosti. 

 Težo tovora enakomerno porazdelite. Če je več teže 

zadaj, se nekoliko poveča tendenca vozila za vožnjo 

naravnost. 
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Sistem proti blokiranju (ABS) 

<Vozila s sistemom ABS> 

Če vozite z vozilom po spolzki cesti ali vozilo ni natovorjeno ali 

pa je natovorjeno samo delno, lahko kolesa zablokirajo in 

vozilo začne zanašati, če močno pritisnete zavorni pedal. ABS 

je računalniško krmiljen sistem, ki preprečuje blokiranje koles, 

tako da krmili zavorno silo na vseh kolesih. 

Sistem ABS je povezan s sistemom EBV, ki porazdeli zavorno 

silo po premah glede na težo in zadržuje delovanje sistema 
ABS do trenutka, ko bi lahko vsa kolesa zablokirala.  

 OPOZORILO 
• Sistem ABS ne more odpraviti omejitev pri voznih 

zmogljivostih in zavorni moči vozila. Sami ste odgovorni, da 

pravilno ocenite cestne in druge razmere ter na spolzkih 

cestiščih vozite varno. 

• Sistem ABS ne more vedno skrajšati zavorne poti. V 

nobenem primeru se ne zanašajte preveč na sistem, 

temveč ohranjajte varnostne razdalje. 

 POZOR 
Če želite vgraditi radijsko opremo, se obrnite na pooblaščeno 

prodajno organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

1.  Napotki za vožnjo 

NAPOTEK: 
• Če je sistem ABS pokvarjen in opozorilna lučka za ABS 

sveti, funkcije sistema ABS niso na voljo. Zavore tudi v tem 

primeru delujejo normalno. Če opozorilna lučka ne preneha 

svetiti, poskrbite za čim hitrejše popravilo pri pooblaščeni 

prodajni organizaciji oz. pri pooblaščenem prodajalcu za 

vozila MITSUBISHI FUSO. 

• EBD je kratica za »Electronic Brakeforce Distribution«, to 

pomeni elektronsko porazdelitev zavorne moči (EBV). 

• Da boste lahko v vsaki situaciji, ki zahteva delovanje 

sistema ABS, takoj ustrezno ukrepali, je dobro, da poznate 

lastnosti delovanja sistema ABS, ki so naslednje: 

• Na običajnem cestišču lahko sistem ABS ukrepa, čeprav 
niste močno zavirali. 

Sistem ABS lahko v trenutku relativno močnega 

zaviranja na suhem cestišču učinkuje samo na zadnji 

kolesi, tudi če vozilo ni natovorjeno ali pa je natovorjeno 

samo delno. To ni neobičajno stanje. Če po učinkovanju 

sistema ABS na zadnja kolesa še naprej pritiskate 

zavorni pedal, se zavorna sila poveča tudi na sprednjih 

kolesih, kar skrajša zavorno pot.
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KAJ MORATE STORITI: še naprej morate 

pritiskati zavorni pedal, čeprav se trese 

 

ČESAR NE SMETE STORITI: sprostiti 

zavornega pedala 

 

 

 

• ABS deluje, tudi če zadnja kolesa niso blokirana. Sistem 

izvede potrebno krmiljenje, ob spremljanju hitrosti vozila 

in pospeševanja, da prepreči popolno blokado koles. 

• Med delovanjem sistema ABS ni potrebno pritiskati 

zavornega pedala (izvesti dva do tri pritiske do konca), 

ker sistem samodejno prilagodi zavorne sile. Če zavorni 

pedal pritiskate, se podaljša zavorna pot, ker se med 

pritiskanjem mora pedal sprostiti. 

1.1 Aktiviranje zavornega pedala 

Držite zavorni pedal ustrezno pritisnjen, tudi ko sistem ABS 

deluje. Med delovanjem sistema ABS lahko začutite rahlo ali 

počasno vibriranje zavornega pedala; to ni napaka. Zavorni 

pedal držite še naprej pritisnjen do konca. 

Začutite lahko rahlo vibriranje nadgradnje vozila ali slišite 

zvok delovanja motorja. Ta stanja spremljajo normalno 

delovanje sistema in ne predstavljajo napak. 

1.2 Zavorna pot 

Dolžina zavorne poti je odvisna od stanja cestišča. Na 

gramozni cesti ali cesti, globoko prekriti z novim snegom, je 

lahko zavorna pot pri vozilih s sistemom ABS daljša kot pri 

vozilih brez sistema ABS.

1.3 Upravljanje volana 

Pri zaviranju s polno silo lahko včasih začutite, da vozilo vleče 

nekoliko v desno ali levo. V tem primeru, če so kolesa ene 

strani na poledeneli ali zaradi drugih razlogov spolzki površini, 

kolesa druge strani pa ne, se lahko zgodi, da morate z 

volanom popraviti smer. 

1.4 Če zasveti opozorilna lučka za ABS 

Če med vožnjo zasveti opozorilna lučka za ABS, je sistem 

pokvarjen. Čeprav delovanje sistema ABS v tem stanju ni na 

voljo, deluje zavorni sistem normalno.  Gl. 6-28
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Vlečna sklopka in vtičnica za priklopnik 

 

• Vlečna sklopka (krogelni tip) (1) se uporablja za priklop in 

vleko priklopnika. Z njo lahko vlečete priklopnike z največjo 

maso 3,5 t. 

• Vtičnica za priklopnik (2) dovaja električni tok lučem 

priklopnika. 

 

• Pred priklopom ali odklopom priklopnika nastavite stikalo 

zaganjalnika v položaj »LOCK«. 

• Po priklopu priklopnika se prepričajte, da je vlečno vozilo 

prepoznalo priklopnik. Za to obrnite stikalo zaganjalnika v 

položaj »ON« in za najmanj eno sekundo pritisnite zavorni 

pedal do konca. 

• Za navodila za priklop in odklop ter uporabo priklopnika 

glejte priročnik za uporabo priklopnika. 

 

  OPOZORILO 

Če je priklopnik opremljen z varnostnimi verigami, 

namestite kavlje (3) (dodatna oprema) na vozilo in se 

prepričajte, da so varnostne verige pritrjene na kavljih. 

Varnostne verige preprečijo resno nezgodo, če se 

priklopnik pomotoma odklopi. 

NAPOTEK: 

• Po priklopu priklopnika vklopite osvetlitev in aktivirajte 

smernik ter zavorni pedal. Preverite, ali vse luči na 

vlečnem vozilu in priklopniku normalno svetijo. 

• Pred priklopom priklopnika preverite, ali ima vlečna 

sklopka zračnost. Če ima vlečna sklopka zračnost, je ne 

uporabljajte. Vlečno sklopko naj preverijo pri najbližjem 

pooblaščenem generalnem zastopniku ali trgovcu za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

1. Vožnja s priklopljenim priklopnikom 

• Vedno opazujte odzivanje priklopnika. 

• Pri zavojih v levo ali desno ali pri vožnji skozi ozek ovinek 

zaniha priklopnik močno v smeri navznoter. Upoštevajte to 

pri manevriranju vozila. 

• Pri vožnji po klancu navzdol zmanjšajte hitrost, ker lahko v 

nasprotnem primeru priklopnik potiska vlečno vozilo. To je 

še posebej pomembno pri vožnji po klancu navzdol, po 

cesti z veliko ovinki. 

Tip, vtičnica za priklopnik 13-polna 
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2. Pregib 

Sklopka med vlečnim vozilom in priklopnikom je zasnovana 

tako, da pri krmiljenju vozila omogoča sukanje. Zato lahko na 

gladkih cestah zaradi nenadnega zasuka volana ali zaviranja 

pride do zasuka vlečnega vozila okoli vlečne sklopke v smeri 

proti priklopniku. Ta odziv je poznan pod imenom »učinek 

žepnega noža (Jack-knifing)« in je zelo nevaren. 

2.1 Preprečevanje »učinka žepnega noža« 

• Izogibajte se nenadnemu zaviranju in nenadnim zasukom 

volana. 

Če vozite previdno, nenadna zaviranja niso potrebna. 

Bodite posebej pozorni, da nenadoma ne zavirate ali 

pretikate v nižjo prestavo (npr. preskakujete prestave pri 

pretikanju v nižjo prestavo) in prav tako bodite posebej 

pozorni pri vožnji z visoko hitrostjo, skozi ovinke, po klancu 

navzdol, po zasneženih, poledenelih, mokrih ali drugih 

spolzkih površinah. Da preprečite vrtenje koles na mestu, 

postopoma zmanjšujte hitrost z uporabo motorne in 

izpušne zavore. 

• Nikoli ne smete hkrati sunkovito sukati volana in močno 

zavirati; takšno početje je zelo nevarno. 

• Neenakomerne zavorne sile koles lahko privedejo do 

pregiba, zato poskrbite za redno izvajanje pregledov in 

vzdrževanj. 

• Povišan tlak v pnevmatiki poslabša stik kolesa s cesto in 

zdrsavanje koles lahko nastopi prej. Pazite, da je v 

pnevmatikah ustrezen tlak. 

3. Parkiranje 

Pri parkiranju vlečnega vozila s priklopljenim priklopnikom se 

prepričajte, da sta obe ročni zavori (vlečnega vozila in 

priklopnika) zategnjeni. Koles ne pozabite podložiti z 

zagozdami (na voljo pri vseh pooblaščenih generalnih 

zastopnikih ali trgovcih za vozila MUTSUBISHI FUSO) 
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Sprednje šobe za izstop zraka  

1 Nastavitev smeri zračnega toka  

• Poljubno nastavite smer zračnega toka navzgor in navzdol 

za vsako odprtino za izstop zraka, tako da gumb (1) ali 

lamelo (2) potisnete navzgor ali navzdol. 

• Poljubno nastavite smer zračnega toka desno ali levo za 

vsako odprtino za izstop zraka, tako da pritisnete desno ali 

levo stran izpusta. 

• Odprtine za izstop zraka zaprite tako, da gumb ali lamelo 

potisnete do konca navzdol. Odprtin za izstop zraka se 

odpre, ko gumb ali lamelo potisnete navzgor. 

NAPOTEK: 

Med vetrobransko steklo in armaturno ploščo ne nameščajte 

ničesar, saj s tem blokirate potreben zračni tok na 

vetrobransko steklo. 
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Zadnje šobe za izstop zraka  

<Potniški prostor> 

1. Odprtine za izstop zraka v vozilu s klimatsko 

napravo za zadnji del vozila 

2. Prilagoditev smeri zračnega toka  

•  Poljubno nastavite smer zračnega toka levo ali desno za 

vsako odprtino za izstop zraka, tako da gumb (1) potisnete 

levo ali desno. 

•  Poljubno nastavite smer zračnega toka navzgor in navzdol 

za vsako odprtino za izstop zraka, tako da izpust potisnete 

navzgor ali navzdol.
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Ogrevanje 

NAPOTEK: 

Sistem za gretje uporablja toploto, ki jo proizvaja hladilno 

sredstvo motorja. Topel zrak zato ni na voljo, dokler temperatura 

hladilnega sredstva ni dovolj visoka. 

 

1 Upravljalno stikalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Vrtljivi gumb za usmerjanje zraka 

(2) Vrtljivi stikalo za ventilator 

(3) Regulator za nastavljanje temperature 

(4) Stikalo za dotok zraka 
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1.1 Skala vrtilne frekvence ventilatorja 

S skalo vrtilne frekvence ventilatorja lahko ventilator izklopite ali 

poljubno izberete eno od štirih vrtilnih frekvenc ventilatorja. 

0: Izklop 

1: Sapica 

2: Šibko 

3: Srednje 

4: Močno 

1.2 Regulator za nastavljanje temperature Vrtljivi gumb zavrtite 

za zvišanje temperature zraka v smer puščice (1) in za znižanje 

temperature zraka v smer puščice (2).  

1.3 Stikalo za dotok zraka 

Stikalo za dotok zraka vam omogoča preklop med nastavitvijo 

notranjega zraka in nastavitvijo zunanjega zraka. Ko izberete 

notranje kroženje zraka, zasveti signalna lučka (1) na stikalu. 

• Zunanji zrak 

To nastavitev uporabljajte pri vožnjah pod običajnimi pogoji. 

• Notranje kroženje zraka 

To nastavite uporabljajte, ko je zunanji zrak umazan. Uporaba 

te nastavitve pri parkiranem vozilu preprečuje nabiranje prahu 

v voznikovi kabini. 

 

   POZOR 
Če je stikalo za notranje kroženje zraka vklopljeno daljši čas, 

pride do porabe zraka. V tem primeru, preklopite na zunanji zrak. 

NAPOTEK: 

• Zunanji zrak izberite pri vožnji pod običajnimi pogoji. 

• Stikalo za notranje kroženje zraka vklopite za daljši čas pri 

visoki vlažnosti zraka, saj se stekla sicer hitreje orosijo. 
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1.4  Vrtljivi gumb za usmerjanje zraka 

Za izbiro želenega dotoka zraka uporabite vrtljivi gumb za 

usmerjanje zraka. 

 

•  Usmerjanje zraka k trupu 

Vrtljivo stikalo nastavite v položaj . 

•  Usmerjanje zraka k trupu in nogam 

Vrtljivo stikalo nastavite v položaj . 

• Usmerjanje zraka k nogam 

Vrtljivo stikalo postavite v položaj . 

• Usmerjanje zraka k nogam in na vetrobransko steklo 
Nastavitveno kolesce za izbiro načina nastavite v položaj 

. 

•  Usmerjanje zraka na vetrobransko steklo  

Vrtljivo stikalo nastavite v položaj . 
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2 Uporaba upravl ja ln ih e lementov  

2.1 Ogrevanje voznikove kabine 

Vrtljivo stikalo nastavite v položaj  ali položaj . 

2.2 Za dotok hladnega zraka v smeri glave in dotok toplega 

zraka v smeri nog 

Vrtljivo stikalo nastavite v položaj  ali položaj . 

2.3 Sušenje zarošenega vetrobranskega stekla Vrtljivo stikalo 

nastavite v položaj . Če želite vetrobransko steklo hitro 
očistiti, z vrtljivim stikalom ventilatorja nastavite najvišjo hitrost 
ventilatorja in uporabite regulator za nastavljanje temperature, 
da nastavite najvišjo temperaturo. 

2.4 Prezračevanje voznikove kabine Za izbiro zunanjega 
zraka pritisnite stikalo za dotok zraka in vrtljivi gumb za 

usmerjanje zraka nastavite v položaj . 

Pri preklopu na notranje kroženje zraka zasveti signalna 

lučka (1) na stikalu. 

3 Čiščenje zračnega f i l t ra   

Zračni filter očistite vsakih 6 mesecev. 

Zaradi zaprašenega zračnega filtra lahko motor ventilatorja pod 

določenimi pogoji ne deluje pravilno.   

Gl. 12-91
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Ročna klimatska naprava  

 

 OPOZORILO 

Otrok nikoli ne pustite samih v voznikovi kabini, še 

posebej ne pri vklopljeni klimatski napravi. V primeru 

izklopa klimatske naprave lahko pride do izpostavljenosti 

nevarno visokim notranjim temperaturam. 

 POZOR 

Zaradi varstva okolja klimatska naprava vozila uporablja 

hladilno sredstvo HFC-134a, ki ne škoduje ozonskemu 

plašču. 

Ker se način polnjenje naprave s tem hladilnim sredstvom 

razlikuje od običajnega načina, se pri vzdrževanju naprave 

obvezno obrnite na najbližjo pooblaščeno prodajno 

organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

 

NAPOTEK: 

• Sistem za gretje uporablja toploto, ki jo proizvaja hladilno 

sredstvo motorja. Topel zrak zato ni na voljo, dokler 

temperatura hladilnega sredstva ni dovolj visoka. 

• Če je klimatska naprava vklopljena, hiter sistem prostega teka 

poveča hitrost motorja v prostem teku. 

 

• Med regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu 

temperatura v motornem prostoru naraste in 

najverjetneje povzroči izklop klimatske naprave. 

Zaznate lahko zmanjšano moč klimatske naprave, 

čeprav ta ne kaže na motnjo. Klimatska naprava deluje 

ponovno normalno, takoj ko se temperatura v motornem 

prostoru po zaključeni regeneraciji filtra trdih delcev pri 

mirujočem vozilu zniža na običajno temperaturo.  

• Če je klimatska naprava vklopljena, naprava za višanje 

vrtilne frekvence v prostem teku nekoliko zviša vrtilno 

frekvenco motorja v prostem teku. 

• Hladilnega sredstva v nobenem primeru ne spuščajte v 

ozračje. Ko je to zaradi vzdrževanja ali uničenja vozila 

potrebno, se obrnite na najbližjo pooblaščeno prodajno 

organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO, kjer bodo hladilno sredstvo 

odstranili v skladu z predpisi.  
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1 Upravljalno stikalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Vrtljivi gumb za usmerjanje zraka 

(2) Vrtljivi stikalo za ventilator 

(3) Regulator za nastavljanje temperature 

(4) Stikalo za dotok zraka 

(5) Stikalo klimatske naprave 

1.1 1.1 Skala vrtilne frekvence ventilatorja 

S skalo vrtilne frekvence ventilatorja lahko ventilator izklopite ali 

poljubno izberete eno od štirih vrtilnih frekvenc ventilatorja. 

0: Izklop 

1: Sapica 

2: Šibko  

3: Srednje 

4: Močno 

1.2 1.2 Regulator za nastavljanje temperature Vrtljivi gumb 

zavrtite za zvišanje temperature zraka v smer puščice (1) in za 

znižanje temperature zraka v smer puščice (2).
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1.3 Stikalo za dotok zraka 

S pritiskom stikala za dotok zraka lahko preklapljate med 

nastavitvijo notranjega zraka in nastavitvijo zunanjega zraka. Ko 

izberete notranje kroženje zraka, zasveti signalna lučka (1) na 

stikalu. 

 

• Zunanji zrak 

To nastavitev uporabljajte pri vožnjah pod običajnimi pogoji. 

• Notranje kroženje zraka 

To nastavite uporabljajte, ko je zunanji zrak umazan. 

Uporaba te nastavitve pri parkiranem vozilu preprečuje 

nabiranje prahu v voznikovi kabini. 

 POZOR 
Če je stikalo za notranje kroženje zraka vklopljeno daljši čas, 

pride do porabe zraka. V tem primeru, preklopite na zunanji zrak. 

 

NAPOTEK: 

• Zunanji zrak izberite pri vožnji pod običajnimi pogoji. 

• Stikalo za notranje kroženje zraka vklopite za daljši čas pri 

visoki vlažnosti zraka, saj se stekla sicer hitreje orosijo. 

• Če pritisnete stikalo za izbiro zraka in je stikalo zaganjalnika v 

položaju »OFF«, se nastavitev spremeni šele, ko stikalo 

zaganjalnika obrnete v položaj »ON«. 

1.4 Stikalo klimatske naprave 

S pritiskom stikala klimatske naprave se aktivira klimatska 

naprava, ki ima funkcijo ohlajevanja in sušenja zraka. Signalna 

lučka (1) na stikalu zdaj sveti. S ponovnim pritiskom stikala 

klimatske naprave se klimatska naprava izklopi.  

NAPOTEK: 

• Če pritisnete stikalo klimatske naprave in je stikalo 

zaganjalnika v položaju »OFF«, se klimatska naprava zažene 

šele, ko stikalo zaganjalnika obrnete v položaj »ON«. 

• Če pritisnete stikalo klimatske naprave in je regulator hitrosti 

ventilatorja v položaju »OFF«, se klimatska naprava zažene 

šele, ko regulator hitrosti ventilatorja obrnete v položaj za 

delovanje. 

1.5 Vrtljivi gumb za usmerjanje zraka 

Za izbiro želenega dotoka zraka uporabite vrtljivi gumb za 

usmerjanje zraka. 

 

•  Usmerjanje zraka k trupu 

Vrtljivi gumb za usmerjanje zraka nastavite v položaj . 



11 

 

•  Usmerjanje zraka k trupu in nogam 

Vrtljivi gumb za usmerjanje zraka nastavite v položaj . 

•  Usmerjanje zraka k nogam 

Vrtljivi gumb za usmerjanje zraka nastavite v položaj . 

• Usmerjanje zraka k nogam in na vetrobransko steklo 
1. Nastavitveno kolesce za izbiro načina nastavite v položaj 

. 

• Usmerjanje zraka na vetrobransko steklo 

Vrtljivi gumb za usmerjanje zraka nastavite v položaj . 

2 Uporaba upravljalnih elementov 

2.1 Ogrevanje voznikove kabine 

Vrtljivi gumb za usmerjanje zraka nastavite v položaj  (1) ali 

položaj . 
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2.2 Za dotok hladnega zraka do glave in dotok toplega 

zraka do nog 

Vrtljivi gumb za usmerjanje zraka nastavite v položaj 

 ali položaj . 

2.3 Sušenje zarošenega vetrobranskega stekla Vrtljivi 

gumb za usmerjanje zraka nastavite v položaj . Če 
želite vetrobransko steklo hitro očistiti, z vrtljivim 
stikalom ventilatorja nastavi te najvišjo hitrost 
ventilatorja in uporabite regulator za nastavljanje 
temperature, da nastavite najvišjo temperaturo.   

2.4 Prezračevanje voznikove kabine 

Za izbiro zunanjega zraka pritisnite stikalo za dotok zraka  

in vrtljivi gumb za usmerjanje zraka nastavite v položaj 

. 

Pri preklopu na notranje kroženje zraka zasveti signalna 

lučka (1) na stikalu. 

2.5 Hlajenje voznikove kabine Pritisnite stikalo 

klimatske naprave, da aktivirate klimatsko napravo, in 

nato izberite nastavitev za prijetno temperaturo. 

Signalna lučka (1) sveti, ko je klimatska naprava 

vklopljena. 

3 Čiščenje zračnega f i l t ra  

Zračni filter očistite vsakih 6 mesecev.  

S prahom zamašen zračni filter lahko povzroči slabše 

delovanje klimatske naprave in motnje motorja 

ventilatorja. Gl.12–91 
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Popolnoma avtomatska klimatska naprava  

  OPOZORILO 
Nikoli ne pustite otrok samih v vozilu. Če se klimatska naprava iz 

katerega koli razloga izklopi, temperatura v vozilu naraste in lahko 

na primer povzroči vročinsko kap. 

 POZOR 

Zaradi varstva okolja klimatska naprava vozila uporablja hladilno 

sredstvo HFC-134a, ki ne škoduje ozonskemu plašču. Ker se 

način polnjenje naprave s tem hladilnim sredstvom razlikuje od 

običajnega načina, se pri vzdrževanju naprave obvezno obrnite 

na najbližjo pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

NAPOTEK: 

• V ogrevalnem elementu se uporablja hladilno sredstvo motorja. 

Ko je nivo hladilnega sredstva nizek, element, ko je to 

potrebno, ne more proizvajati toplega zraka. 

• Med regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu 

temperatura v motornem prostoru naraste in najverjetneje 

povzroči izklop klimatske naprave. Zaznate lahko zmanjšano 

moč klimatske naprave, čeprav ta ne kaže na motnjo. 

Klimatska naprava deluje ponovno normalno, takoj ko se 

temperatura v motornem prostoru po zaključeni regeneraciji 

filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu zniža na običajno 

temperaturo. 

• Hladilnega sredstva v nobenem primeru ne spuščajte v ozračje. 

Ko je to zaradi vzdrževanja ali uničenja vozila potrebno, se 

obrnite na najbližjo pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO, kjer 

bodo hladilno sredstvo odstranili v skladu z predpisi. 
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(1) Nastavitveno kolesce za izbiro odprtine za izstop zraka 

(2) Regulator za nastavljanje količine zraka 

(3) Regulator za nastavljanje temperature 

(4) Stikalo za izbiro zraka 

(5) Stikalo klimatske naprave 

1.  Samodejno upravl janje 

k l imatske naprave  

1. Regulator za nastavljanje količine zraka nastavite v 

položaj »AUTO«.  

2. Z regulatorjem za nastavljanje temperature nastavite 

želeno temperaturo. 

Nastavljeno temperaturo lahko nastavite na vrednost med 17 

in 27 ºC. 
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3. Nastavitveno kolesce za izbiro odprtine za izstop zraka 

nastavite v položaj »AUTO«.  

Odprtina za izstop zraka (razen nastavitve  in 

nastavitve ), količina zraka, status klimatske naprave 
»ON« ali »OFF« in izbira zraka se prilagajajo samodejno.  

4. Za izklop delovanja nastavite regulator za nastavljanje 

količine zraka v položaj »OFF«.   

 

NAPOTEK: 

• Na senzor za sončno sevanje  (1) v nobenem primeru ne 

odlagajte predmetov in ga ne prekrivajte, ker to sistemu klimatske 

naprave onemogoča upoštevanje sončnih žarkov. 

• Če v načinu delovanja »AUTO« aktivirate regulator za 

nastavljanje količine zraka, nastavitveno kolesce za izbiro odprtine 

za izstop zraka ali stikalo za izbiro zraka, ima prednost funkcija, ki 

jo aktivirate. Vse ostale funkcije, razen aktivirane, se krmilijo 

samodejno. 

• Če je klimatska naprava izklopljena, samodejno krmiljenje izbire 

zraka ne deluje. 

 

2.  Ročno upravl janje k l imatske naprave  

• Poljubno upravljajte vsa nastavitvena kolesca. Tudi med 

samodejnim načinom delovanja (AUTO) ima prednost 

aktivirana funkcija. 

• Razen aktivirane funkcije se vse druge funkcije krmilijo 

samodejno. 

• Za izklop delovanja nastavite nastavitveno kolesce za 

količino zraka v položaj »OFF«.  

 

 

2.1 Odtaljevanje vetrobranskega stekla 

• Če nastavitveno kolesce za izbiro odprtine za izstop 

zraka nastavite v položaj <icon> , deluje klimatska naprava 

samodejno in izbira zraka se nastavi tako, da vsesava 

zunanji zrak. 

• Za hitrejše odmrzovanje vetrobranskega stekla nastavite 

regulator za nastavljanje količine zraka na najvišjo 

vrednost in nato z regulatorjem za nastavljanje temperature 

nastavite najvišjo temperaturo.  

2.2 Preprečevanje vdora umazanega zraka v vozilo  

• Pritisnite stikalo za izbiro zraka, tako da je izbrano 

notranje kroženje zraka. 

• Ko je vklopljen način za notranje kroženje zraka, sveti 

signalna lučka (1) na stikalu . 

• Z vsakim pritiskom stikala preklopite med kroženjem 

zunanjega zraka in notranjim kroženjem zraka.  
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NAPOTEK: 

• Če sta nastavitveno kolesce za izbiro odprtine za izstop zraka in 

regulator za nastavljanje količine zraka v položaju »AUTO« ter 

aktivirate stikalo za izbiro zraka, se funkcija za izbiro zraka 

preklopi na ročno delovanje. 

• Če želite funkcijo za izbiro zraka nastaviti na »AUTO«, zavrtite 

nastavitveno kolesce za izbiro odprtine za izstop zraka ali 

regulator za nastavljanje količine zraka v položaj, ki ni »AUTO«. 

Nato ustrezno stikalo ponovno zavrtite nazaj v položaj »AUTO«. 

• Načeloma uporabljajte način kroženja zunanjega zraka. 

• Če je vlaga v zraku visoka in klimatsko napravo daljši čas 

uporabljate v načinu notranjega kroženja zraka, se bo na 

vetrobranskem steklu najverjetneje pojavila kondenzat. 

2.3 Spreminjanje količine zraka  

Za povečanje količine zraka zavrtite regulator za 

nastavljanje količine zraka v desno in za zmanjšanje 

količine zraka v levo.  

(1): Močno 

(2): Šibko 

 

2.4 Sušenje zraka in klimatizacija S pritiskom stikala 

klimatske naprave se vklopi klimatska naprava, ki ima 

funkcijo hlajenja in funkcijo sušenja zraka. Signalna lučka 

(1) na stikalu v tem trenutku zasveti. S ponovnim pritiskom 

stikala klimatske naprave, se klimatska naprava izklopi. 

 

 

2.5 Preklop na izbrano odprtino za izstop zraka Z vsakim 

obratom nastavitvenega kolesca za izbiro odprtine za 

izstop zraka izberete drugo odprtino. 

 

•  Dovajanje zraka do trupa 
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•  Dovajanje zraka do trupa in nog 

•  Dovajanje zraka do nog 

•  Dovajanje zraka do nog in vetrobranskega stekla 

•  Dovajanje zraka do vetrobranskega stekla 

2.6 Izklop delovanja 

Regulator za nastavljanje količine zraka nastavite na »OFF«. 
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3. Čiščenje zračnega filtra  

Zračni filter očistite vsakih 6  mesecev. 

Zračni filter, ki je zamašen s prahom, lahko povzroči pomanjkljivo 

delovanje klimatizacije in motnjo motorja ventilatorja.
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Klimatska naprava za zadnji del vozila  

 OPOZORILO 

Otrok nikoli ne pustite samih v kabini, še posebej ne pri 

vklopljeni klimatski napravi. V primeru izklopa klimatske 

naprave lahko pride do izpostavljenosti nevarno visokim 

notranjim temperaturam. 

 

 POZOR 

Zaradi varstva okolja klimatska naprava vozila uporablja 

hladilno sredstvo HFC-134a, ki ne škoduje ozonskemu plašču. 

Ker se način polnjenje naprave s tem hladilnim sredstvom 

razlikuje od običajnega načina, se pri vzdrževanju naprave 

obvezno obrnite na najbližjo pooblaščeno prodajno organizacijo 

oz. pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

 

 

NAPOTEK: 

• Ko uporabljate klimatsko napravo za zadnji del vozila, naj 

hkrati deluje tudi klimatska naprava za sprednji del vozila. 

Klimatska naprava za zadnji del vozila ne more hladiti zraka, 

če klimatska naprava za sprednji del vozila ne deluje. 

• Med regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu 

temperatura v motornem prostoru naraste in najverjetneje 

povzroči izklop klimatske naprave. Zaznate lahko 

zmanjšano moč klimatske naprave, čeprav ta ne kaže na 

motnjo. Klimatska naprava deluje ponovno normalno, takoj 

ko se temperatura v motornem prostoru po zaključeni 

regeneraciji filtra trdih delcev pri mirujočem vozilu zniža na 

običajno temperaturo. 

• Hladilnega sredstva v nobenem primeru ne spuščajte v 

ozračje. Ko je to zaradi vzdrževanja ali uničenja vozila 

potrebno, se obrnite na najbližjo pooblaščeno prodajno 

organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO, kjer bodo hladilno sredstvo odstranili v 

skladu z predpisi. 

• Klimatska naprava za sprednji del vozila in klimatska naprava 

za zadnji del vozila uporabljata skupni hladilni agregat. V 

primeru slabšega učinka hlajenja preverite nivo hladilnega 

sredstva v hladilnem agregatu, ki je integriran v klimatsko 

napravo za sprednji del vozila. 

 

1. Uporaba upravljalnih elementov 

(1) Omrežno stikalo 

(2)   Tipke za izbiro načina 

(3)  Tipke za izbiro hitrosti ventilatorja 

(4)   Regulator za nastavljanje temperature 

Osvetlitev stikala zasveti, ko je katero od zgoraj navedenih 

stikal oz. tipk v položaju »ON«.  
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1.1 Omrežno stikalo 

S pritiskom omrežnega stikala se aktivira ventilator klimatske 

naprave za zadnji del vozila. Lučka (1) na stikalu v tem trenutku 

zasveti. S ponovnim pritiskom stikala se ventilator izklopi. Lučka na 

stikalu v tem trenutku preneha svetiti.  

1.2 Tipke za izbiro načina 

Z tipkami za izbiro načina lahko poljubno izberete odprtine za 

izstop zraka.  

•  Za zračni tok v trup pritisnite tipko za izbiro načina . 

•  Za zračni tok v trup in noge pritisnite tipko za izbiro 

načina . 
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•  Za zračni tok v noge pritisnite tipko za izbiro načina 

. 

1.3 Tipke za izbiro hitrosti ventilatorja S temi tipkami lahko 

izbirate med tremi hitrostmi ventilatorja. 

S pritiskom katere od tip zasveti lučka (1) v tej tipki. 

LO: Šibko 

M:  Srednje 

HI:  Močno 

1 . 4  Regulator za nastavljanje temperature Za zvišanje 

temperature potisnite stikalo v smeri oznake (1) in za znižanje 

temperature v smeri oznake (2).
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2.  Uporaba upravl ja ln ih e lementov  

2.1 2.1 Gretje 

2.2 Hlajenje
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2.3 Sušenje zraka 

Klimatska naprava za sušenje zrak hladi in ga z ogrevanjem 

ponovno segreje, preden se sprosti prek odprtin za izstop 

zraka. 

Izberite ta način delovanja, če se vam npr. ob dežju zdi zrak 

preveč vlažen. 

1. Prepričajte se, da je stikalo voznikove klimatske naprave v 

položaju »AN«. 

2. Vklopite omrežno stikalo (1). 

3. T regulatorjem za nastavljanje temperature (2) nastavite 

srednjo temperaturo. 

4. S tipkami za izbiro načina (3) izberite želene odprtine za 

izstop zraka in s tipkami za izbiro hitrosti ventilatorja (4) 

izberite želeno hitrost ventilatorja.  

 

2.4 Notranje kroženje zraka 

V tem načinu delovanja zrak kroži znotraj 

kabine. 

1. Vklopite omrežno stikalo (1). 

2. Z regulatorjem za nastavljanje temperature (2) nastavite 

nizko temperaturo. 

3. S tipko za izbiro načina (3) izberite želeno kombinacijo 

izpusta zraka in s tipko za izbiro hitrosti ventilatorja tok 

količine zraka (4). 

 

3. Čiščenje zračnega filtra Zračni filter očistite vsakih 6  

mesecev. Zračni filter, ki je zamašen s prahom, lahko povzroči 

pomanjkljivo delovanje klimatizacije in motnjo motorja 

ventilatorja.     

Gl. 12-91
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Vžigalnik  

Vžigaln ik  lahko  uporabl ja te ,  ko je  zagonsk i  k l juč  v 

po ložaju »ON« a l i  »ACC«. Vžiga ln ik  pot isn i te  do  

konca navznoter .  Nastavek za vžiga ln ik  skoč i  nazaj  

v i zhodiščni  po ložaj ,  tako j  ko je  gre lna sp i ra la  

vroča.  Vžiga ln ik  odstran i te  in  ga takoj  uporabi te .   

 

  OPOZORILO 
•   Vžigaln ika ne zadržu j te  v pr i t isn jenem položaju .  To  

lahko povzroč i  p regret je  vžiga ln ika.  

•   Če ne i zskoč i  v p r ib l .  30 sekundah,  je  z  

vžiga ln ikom nekaj  narobe.  V tem pr imeru ga ročno 

izvlec i te .  Če ga pust i te  v v t ičn ic i ,  lahko pr ide  do 

požara .  

Če vžiga ln ik  ne delu je  več pravi lno,  ga preneha j te  

uporabl ja t i  in  ga takoj  odpel j i te  na popravi lo  k 

najb l iž jemu pooblaščenemu genera lnemu 

zastopniku a l i  prodaja lcu za vozi la  MITSUBISHI  

FUSO.  

•   Ne zapuščaj te  vozi la ,  če je  vžiga ln ik  še vt isn jen.  

To lahko  povzroč i  požar.  

•   Ne dovol i te  o t rokom, da se dot ika jo  vžiga ln ika.  

Otrok se lahko opeče.  

•   Ne dot ika j te  se kovinsk ih de lov vžiga ln ika.  Lahko 

se opečete.  

•   Nikol i  ne uporabl ja j te  vžiga ln ikov iz d rugi h vozi l .  

Vžigaln ik  vašega vozi la  je  izdelan  za 12 -vo l tno 

napajan je z napetost jo .  Ne uporabl ja j te  24-

vol tnega vžiga ln ika.  

•   V pr imeru deformaci je  vžiga ln ika ga zamenja j te  z 

or ig ina ln im nadomestn im vžiga ln ikom za vozi lo  

MITSUBISHI FUSO. Deformiran  vžiga ln ik  n e 

i zskoč i  na pravi len nač in  in  lahko povzroč i  požar.  

•  Ne uporabl ja j te  e lekt r ičn ih  naprav,  k i  so namenjene 

za pr ik lop na vt ičn ico  vžiga ln ika,  ker  lahko  to 

povzroč i  preobremeni tev tokokroga in  p regre t je  

kablov.  Pr i  tem se lahko poškoduje tud i  notran jost 

vt ičn ice vžiga ln ika.  

•   Če v vt ičn ico pr ide voda lahko pr ide do kratkega 

s t ika in  požara.  V t ičn ico vžiga ln ika naj  oč is t i jo  

v najb l iž j i  pooblaščeni  p rodajn i  organizac i j i  oz.  pr i  

pooblaščenem prodaja lcu za vozi la  MITSUBISHI  

FUSO.  
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Pepelniki 

Če so pepelniki polni, jih izvlecite in izpraznite. 

 

OPOZORILO 
• Preden cigarete in vžigalice odložite v pepelnik, jih obvezno 

ugasnite. Pepelnik do konca zaprite. Če pepelnik pustite 

odprt, lahko pride do požara, ker se lahko predmeti v 

pepelnika zaradi vročine cigaret ali vžigalic vnamejo. 

• V pepelnik odlagajte samo cigarete in vžigalice. Pepelnik 

izpraznite, preden je popolnoma poln, ker lahko zaradi 

ogorkov, ki so zatlačeni v pepelnik, pride do požar. 

• Cigaretnih ogorkov ne mečite skozi okno, saj je to 

neodgovorno do okolja in lahko povzroči požar. 

• Pri čiščenju pepelnika ne uporabljajte trdih predmetov, ker 

se lahko pepelnik deformira. Če se pepelnik zlomi, ga ne 

uporabljajte več in ga zamenjajte z novim. Uporaba 

poškodovanega pepelnika lahko povzroči požar. 

1 Pepelnik v voznikovih vratih in pepelnik v 
sovoznikovih vratih 

• Za uporabo pepelnika odprite pokrov. 

• Če želite pepelnik izprazniti, pridržite pokrov in pepelnik v 

celoti izvlecite.  

2 Pepelnik v zadnjem delu vozila v modelu s 

potniškim prostorom 

• Za uporabo pepelnika povlecite loputo pepelnika (1) k sebi. 

•  Če želite pepelnik izprazniti, vtisnite vzmet (2) navzdol in 

izvlecite pepelnik proti sebi. 

• Za ponovno namestitev pepelnika, vstavite spodnji del 

pepelnika v utor. Nato vzmet (2) držite pritisnjeno in 

pepelnik potisnite navznoter, tako da se zaskoči. 
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Kljukica za oblači la  

<Drugače kot pri modelih s potniškim prostorom> 

Kljukico za oblačila uporabljajte za obešanje oblačil ali 

podobnih predmetov.  

Senčniki  

Senčniki ščitijo oči pred sončno svetlobo. Po potrebi 

spremenite kot senčnika. Notranji rob senčnika povlecite iz 

držala in ga zasukajte na stran, da prestrežete bleščanje s 

strani. Na hrbtni strani senčnika na voznikovi strani je držalo 

za listke. 

Notranja luč  

Notranje luči lahko uporabljate ne glede na položaj, v 

katerem je zagonski ključ. 

 

 

 

OPOZORILO 
Med vožnjo morajo biti vse notranje luči ali točkovne luči 

izklopljene, saj sicer zaradi svetlobe, ki se odbija od 

notranjih površin, na vetrobranskem steklu nastanejo slike in 

motijo pogled n a p r e j , kar p o v e č a  nevarnost nezgode. 
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POZOR 
Če imate pri izklopljenem motorju notranjo luč dalj časa 

vklopljeno, se lahko akumulator izprazni do te mere, da 

zagon motorja ni več mogoč. 

1.  Notranja luč  

• Položaj »ON«  

Luč sveti ne glede na to, ali so vrata odprta. 

• Položaj »•« 

Luč zasveti, ko odprete vrata, in preneha svetiti, ko vrata 

zaprete. 

Ob izklopu motorja se luč postopoma zatemni in 10 sekund 

po tem, ko zaprete vrata, preneha svetiti. 

• Položaj »OFF« 

Luč ne glede na položaj vrat ne sveti. 

2.  Notranja luč z vgrajenimi točkovnimi 

lučmi  

<Vozi la z notranjo lučjo z vgrajenimi 

točkovnimi lučmi>  

• Položaj »ON« 

Notranja luč zasveti ne glede na položaj vrat. 

• Položaj »•« 

Notranja luč zasveti, ko odprete vrata, in preneha svetiti, ko 

vrata zaprete. 

Ob izklopu motorja se luč postopoma zatemni in 10 sekund 

po tem, ko zaprete vrata, preneha svetiti. 

• Položaj »OFF« 

Luč ne glede na položaj vrat ne sveti. Stikalo točkovnih luči 

(1) 

S pritiskom katerega od teh stikal zasveti točkovna luč na 

strani pritisnjenega stikala. Ob ponovnem pritisku stikala luč 

preneha svetiti 

 

3.  Notranja luč v zadnjem delu vozi la  –  

model i  z dvojno kabino  

• Položaj »ON« 

Luč zasveti ne glede na položaj vrat. 

• Položaj »•« 

Luč zasveti, ko odprete vrata, in preneha svetiti, ko vrata 

zaprete. Ob izklopu motorja se luč postopoma zatemni in 10 

sekund po tem, ko zaprete vrata, preneha svetiti. 

• Položaj »OFF« 

Luč ne glede na položaj vrat ne sveti 
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Luč za osvet litev stopnic  

• Ko odprete vrata, zasveti luč za osvetlitev stopnic (1) na teh 

vratih. Luč preneha svetiti, ko vrata zaprete. 

• Luč za osvetlitev stopnic preneha svetiti pribl. 5 minut po 

tem, ko odprete vrata, pod naslednjimi pogoji: 

• Zagonski ključ je izvlečen. 

• Zavorni pedal ni pritisnjen. 

NAPOTEK: 

Luč za osvetlitev stopnic med utripanjem smernikov ne 

preneha svetiti.  

Notranje vzvratno ogledalo  

Ogledalo nastavite v položaj, ki vam omogoča najboljši 

pogled nazaj. 

Gasilni aparat  

V gasilnem aparatu je suha kemijska vrsta prahu, ki ga je 

mogoče uporabiti pri tipih požara A, B in C. Ta gasilni aparat 

je učinkovit v začetni fazi požara. 

OPOZORILO 
• Za pravilno uporabo in upoštevanje navodil preberite 

nalepko na gasilnem aparatu. Tako boste vedno pripravljeni 
na gašenje morebitnega požara. 

• Vsebino gasilnega aparata menjajte pred potekom roka 

uporabe. 
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Majhni odlagalni predali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPOZORILO 

Na konzolo in odlagališče ne odlagajte predmetov, ki 

se ob premikanju vozila zlahka začnejo kotaliti. 

Tovrstni predmeti lahko zaradi oviranja voznika 

postanejo nevarni. 

POZOR 
Armaturnega p redala (12)  in  odlagal išča (13)  ne 

škropi te  z  vodo in  v n j i ju  ne odlagaj te  v lažnih  

predmetov.  

Pod armaturn im predalom in  od lagal iščem so 

varovalke,  re le j i  ter  druge e lekt r ične 

komponente.  Če pr ide jo  te  komponente v s t ik  z  

vodo,  lahko pr ide do okvar e lekt r ičnega s is tema 

vozi la .  

(1)  Zgorn ja  po l ica  

OPOZORILO 
Stropne odlagalne površ ine ne uporabl ja j te  za 

shranjevanje  predmetov,  k i  so težk i  in /a l i  se  

h i t ro  začnejo kota l i t i .  Tovrs tn i  predmet i  lahko 

pr i  spel jevanju oz.  zav i ran ju vozi la  padejo in  

povzroč i jo  poškodbe.  

 
(2)  Navpičn i  p redal  
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(3) Kljukica za obešanje 
<Razen pri modelih s potniškim prostorom>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Žep na vratih 
 
(5) Sredinsko držalo za pijačo 
<Razen pri modelih s potniškim prostorom>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Sredinska konzola 
<Razen pri modelu FEE> 
 
(7) Predal <Vozila z volanom na desni strani> 
 
 

(8) Predal konzole v zadnji steni <Razen pri modelih 

FEE in modelih z dvojno kabino> 

 

(9) Držalo za kozarec 

Za uporabo držalo za kozarec izvlecite. Če ga ne 

uporabljate, naj bo vtisnjeno. 

 

 

OPOZORILO 
Vsebina kozarcev ali pločevink, ki so v držalu za 

kozarec, se lahko med premikanjem vozila razlije. Če 

je pijača vroča, pazite, da se ne opečete.  

 

POZOR 
•  Pri uporabi držala za kozarec pazite, da tekočine 

ne razlijete. Vso razlito tekočino takoj pobrišite.  

•  Vode ali pijače nikakor ne polivajte po stikalih in 

električni opremi v bližini voznikovega sedeža, ker 

lahko mokre električne naprave povzročijo izpad in 

tudi požar. Če pijačo ali vodo polijete po električnih 

napravah, naj vozilo pregledajo v najbližji 

pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pri 

pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI 

FUSO. 
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(10)  Predal v sedežnem naslonjalu 

Če je sredinsko sedežno naslonjalo poklopljeno, ga lahko 

uporabljate kot predal.  

Na sredinskem sedežnem naslonjalu je pritrdilna sponka, s 

katero lahko naslonjalo uporabljate kot podlago za vpetje 

papirja. 

(11)  Spodnji predal  

NAPOTEK: 

Če vam v spodnji predal pomotoma pade predmet, npr. vzmet 

kemičnega svinčnika, jo izvlecite z dolgo, tanko palico ali čim 

podobnim skozi eno od lukenj, ki sta na obeh straneh 

spodnjega dela predala. 

(12)  Armaturni predal s pokrovom 

(1) Zaklepanje 

(2) Odklepanje 

 

 

(13)  Odlagalni prostorček 
<Vozila z odlagalnim prostorčkom> 
 
 

(14)  Predal s pokrovom (2DIN) 

(15)  Predal
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Uporaba radia 

Radio (dodatna oprema) lahko uporabljate, ko je zagonski 

ključ v položaju »ON« ali »ACC«. 

 POZOR 

Če radio uporabljate dalj časa pri izklopljenem motorju, se 

lahko akumulator izprazni.  

• Pred uporabo radia izvlecite anteno. 

Če je lahko v napoto, anteno uvlecite; npr. v primeru 

prekuca kabine. 
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Hladilno sredstvo 
• Hladilni sistem vozila je tovarniško napolnjeno z originalno 

hladilno tekočino FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT. 

Za zadostno zaščito hladilnega sistema pred zmrzovanjem 

je ta dodatek kombinacija sredstva proti zmrzovanju in 

protikorozijske zaščite. Kljub temu je za večjo zaščito 

priporočeno, da najbližji pooblaščeni generalni zastopnik 

ali prodajalec za vozila MITSUBISHI FUSO pred zimo 

preveri, ali je koncentracija dodatka v hladilnem sredstvu 

pravilna. 

• Prepričajte se, da uporabljate hladilno sredstvo z dodano 

hladilno tekočino FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT ali 

enakovrednim izdelkom s priporočeno koncentracijo.  

Gl. 12-50 

Motorno olje 

Viskoznost motornega olja se pri nizkih temperaturah poveča 

in včasih, predvsem zgodaj zjutraj, je težko zagnati motor. 

Zato uporabljajte motorno olje z viskoznostjo, ki ustreza 

vremenskim pogojem.   

Gl. 12-21 

Goriva 

Običajno dizelsko gorivo se pri temperaturah pod lediščem 

zgosti in onemogoči zagon motorja. 

Če se odpravljate v hladno regijo, je priporočljivo, da v vozilo 

napolnite gorivo tako, da pred prihodom na cilj zgori več kot 

polovica goriva. To je mogoče naknadno dolivanje dizelskega 

goriva, ki je primerno za hladnejše vremenske razmere. 

Parkiranje vozila po dolivanju raztopine 

AdBlue®  

Če se rezervoar za sečnino v hladnem vremenu izprazni in 

želite vozilo parkirati, pred parkiranjem izvedite naslednji 

postopek: 

• Stikalo zaganjalnika obrnite v položaj »ON«. 

• Počakajte, da opozorilne/signalne lučke prenehajo svetiti. 

• Ko opozorilne/signalne lučke prenehajo svetiti, izvlecite 

zagonski ključ.                                                                 Gl. 1-6 
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Druga priporočila za delovanje v hladnem 

vremenu 

•  Če se motor ne zažene, obrniti zagonski ključ nazaj v 

položaj »ACC« ali »LOCK«, da se ponovno vzpostavi 

delovanje akumulatorja in pred ponovnim poskusom 

zagona motorja počakajte 30 sekund. 

• Z znižanjem temperature se moč akumulatorja zmanjša. 

Preverite stanje elektrolitov v akumulatorju in specifično 

težo. 
Gl. 12-85 

V hladnejših regijah, kjer temperatura okolice lahko pade 

pod –25 °C, je treba uporabljati posebna 

maziva/hidravlične tekočine. Za podrobnejše informacije 

se obrnite na najbližjo pooblaščeno prodajno organizacijo 

oz. pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI 

FUSO. 

• Tekočino v napravi za spiranje za brisalnike zamenjajte s 

tekočino za hladno vreme, da preprečite zmrzovanje. Pri 

prilagajanju koncentracije sledite navodilom proizvajalca 

tekočine. 

 POZOR 
Kot tekočine za čiščenje stekel nikoli ne uporabljajte 

hladilnega sredstva motorja. Tako pride do poškodb laka 

karoserije. 

• Občasno preglejte podvozje in kolesna ohišja ter po potrebi 

odstranite sneg in led. Pri tem pazite, da ne poškodujete 

delov vozila. Če ima vaše vozilo sistem ABS, so naprave 

ABS, priključni kabel itd. na notranji strani koles. Zaradi 

tega bodite previdni in jih ne poškodujte, ko s pnevmatik 

odstranjujete sneg in led. 

• Ko vozilo vozite po zasneženih cestah ali med parkiranjem v 

hladnem vremenu, lahko zavore zmrznejo.. Ker je 

delovanje zmrznjenih zavor oteženo, vozite previdno in 

pazite na vozila za ter pred vami in občasno preverite 

delovanje zavor, tako da zelo previdno pritisnete zavorni 

pedal. Če je delovanje zavor oteženo, pri nizki hitrosti 

večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler delovanje zavor ni 

ponovno normalno. 

• Izogibajte se parkiranju na pobočju. Po možnosti izberite 

ravno površino, ki ni neposredno izpostavljena vetru in 

snegu. Kadar piha veter, sprednjo stran vozila obrnite 

vstran od vetra. 

• Ne uporabite vremenskih razmer, saj lahko zmrzne in vam 

onemogoči njeno odobritev. Ob takšnih pogojih sledite 

naslednjim korakom: 
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1. Zaustavite vozilo in povlecite ročico ročne zavore. 

Nikoli ne parkirajte na strmini. 

2. Kolesa varno blokirajte z zagozdo. 

3. Pri vozilih z mehanskim menjalnikom pretaknite 

prestavno ročico v položaj 1. ali položaj vzvratne 

prestave. 

Pri vozilih s sistemom DUONIC® pretaknite 

prestavno ročico v položaj »P«. 

4. Sprostite ročico ročne zavore. 

• Če ima vozilo klimatsko napravo, to zaženite vsaj enkrat 

mesečno, da preverite njeno delovanje, tudi v hladnem 

letnem času. 

NAPOTEK: 

• Če vrata zmrznejo, led odtalite z vročo vodo in to nato 

pobrišite, da preprečite nadaljnje nastajanje ledu. Vrat ne 

odpirajte na silo, saj se lahko gumijasto tesnilo natrga ali 

kako drugače poškoduje. 

• V hladnih razmerah lahko ključavnice in gumijasti deli 

mehanizma za odpiranje vrat zmrznejo in onemogočijo 

vstavljanje ključa v ključavnico oz. odpiranje vrat. 

Po pranju vozila vso vodo skrbno pobrišite in ključavnice 

ter gumijaste dele mehanizma za odpiranje vrat poškropite 

s silikonom ali katero drugo snovjo, ki učinkovito 

preprečuje zmrzovanje. 

Montaža snežnih verig 

• Prepričajte se, da so verige pravilno montirane in se med 

premikanjem vozila ne bodo zrahljale ter ovirale drugih 

delov vozila. 

• Uporabljajte snežne verige, ki ustrezajo velikosti 

pnevmatik. S spodnjim primerom je prikazana montaža 

trojne verige. 

  POZOR 
• Verige na sprednjih kolesih uporabljajte samo pri modelih 

FG; pri drugih modelih je namesto tega priporočljiva 

uporaba pnevmatik za sneg. 

Pri modelih FG lahko verige namestite na sprednjih in tudi 

zadnjih kolesih; izogibajte se temu, da bi jih namestili 

samo na sprednja ali samo na zadnja kolesa. Pri vožnji v 

načinu dvokolesnega pogona (2WD) lahko verige 

namestite na zadnjih kolesih. 

• Če uporabljate zaščitne verige, se prepričajte, da so te 

napete in niso povešene. 
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• Pri montaži snežnih verig sledite priloženim navodilom. 

• V primeru montiranih verig vozite z nižjo hitrostjo, 

priporočena je hitrost pod 30 km/h. 

• Vožnja s snežnimi verigami po cesti brez snega lahko 

poškoduje verige in površino cestišča. Temu se izogibajte. 

• Prepričajte se, da verige in vzmetni trakovi verig niso preveč 

obrabljeni ali kako drugače poškodovani. 

• Če med vožnjo zaslišite nenavaden zvok, vozilo na 

naslednjem varnem mestu ustavite in preverite snežne verige. 

1. Verige položite na pnevmatike, tako da so konice kavljev 

na veznih točkah verig (1) obrnjene navzgor.  

2. Povežite kavelj (3) notranje verige (2); ne izpustite 

nobenega člena. Nato dvignite povešeni del notranje 

verige, tako da vezne točke verig (1) notranjih pnevmatik 

povlečete navzven. 

3. Začasno povežite kavelj (5) zunanje verige (4), glejte 

prikaz. 

 

4.  Srednjo verigo (6) povlecite, kolikor je mogoče, in 

povežite kavelj. 

5.  Oba konca zunanje verige (4) povlecite, kolikor je 

mogoče, in povežite s kavljem (5). 
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6. Prepričajte se, da sta kavlja (3) in (5) plosko ob stranskih 

stenah pnevmatik. Preverite tudi, da verige niso zasukane. 

7. Dodatne člene verige pritrdite s kovinsko žico, da 

preprečite udarjanje ob druge dele vozila.  

8. Prilagodite vzmetni trak (7). Kavlje vzmetnega traku 

pritrdite na verigo v enakomernih razmakih, tako da so 

konci kavljev obrnjeni navzven. 

9. Vozilo vozite 5 do 10 minut in nato preverite, ali so verige 

zrahljane oz. kavlji odpeti. 
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Splošni predpisi za vzdrževanje vozila 

•  Ne pozabite izklopiti motorja in izvleči zagonskega ključa. 

•  Zategnite ročno zavoro in pretaknite prestavno ročico v položaj 

prostega teka (vozila z mehanskim menjalnikom). Če je vozilo 

opremljeno s sistemom DUONIC®, prestavno ročico pretaknite v 

položaj »P«. 

•  Vozilo je parkirano na ravni površini. 

•  Kolesa zavarujte z zagozdami. 

•  Deli motorja so neposredno po vožnji zelo vroči. Pri delu pazite, da 

se ne opečete. Če je mogoče, vozilo vzdržujte samo pri hladnem 

motorju. 

•  Pazite, da v vhodni vod za zrak ne padejo nobeni predmeti. 

•  Ne plezajte na motor. Stopanje na dele motorja ali drugo dodatno 

opremo lahko povzroči poškodbe ali okvare. 

•  Po zaključku vzdrževalnih del se prepričajte, da v motorju niste 

pozabili krp, papirja ali orodja. Predvsem pa v motornem prostoru 

ne smete pozabiti gorljivih predmetov, saj bi ti lahko zanetili požar. 

•  Po izvedenih preverjanjih ali vzdrževanjih se prepričajte, da ne 

uhaja olje, tekočina ali voda. 

•  Pri pregledih pazite, da se ne poškodujete na karoseriji. 

•  Pri preverjanju olja ali hladilnega sredstva pripravite primerno 

posodo za prestrezanje izpuščenih tekočin. 

•  Izpuščeno olje, hladilno sredstvo, pnevmatike in akumulator 

odstranite v skladu s predpisi. Neodgovorno odstranjevanje lahko 

povzroči okoljsko škodo.



 

3 

    OPOZORILO 
• Motorja nikoli ne pustite dalj časa teči v slabo prezračenem 

prostoru. V zaprtih prostorih, npr. v garaži ali drugi stavbi, lahko 

zaradi kopičenja izpušnih plinov pride do zastrupitve z 

ogljikovim monoksidom. 

• Pred pregledovanjem pri prekucnjeni kabini ali odprti odprtini 

za dostop se prepričajte, da je motor izklopljen. Pri delujočem 

motorju lahko mehanizem vrtečih se delov motorja zaradi 

dotikov oz. neposredne bližine uvleče roke, oblačila in druge 

predmete. Pride lahko do poškodb. 

Če so pregledi pri delujočem motorju nujni, se poskušajte 

izogniti dotikom sistema za prezračevanje oz. drugih vrtečih se 

delov. 

• K sistemu vbrizgavanja goriva spada visokonapetostno vezje. 

V primeru pregledov, medtem ko je stikalo zaganjalnika v 

položaju »ON« (vklopljeno), obstaja možnost električnih 

udarov. 

Če so pregledi, medtem ko je stikalo zaganjalnika v položaju 

»ON« (vklopljeno), nujni, skrbno pazite, da se ne dotaknete 

kablov in električnih vtičnih povezav. 

 

   POZOR 
• Pokrove okoli motorja snemite samo v primeru pregleda motorja. 

Ti pokrovi zmanjšujejo hrup. 

• Pri zamenjavi delov, npr. filtrov ali vložkov filtrov, vedno 

uporabljajte originalne dele MITSUBISHI. Tudi olja in maziva 

morajo ustrezati priporočilom MFTBC. Gl. 14-3 

• Filter trdih delcev vsebuje katalizator. Ne brcajte ali udarjajte ob 

filter trdih delcev, ker lahko poškodujete katalizator in keramični 

filter v notranjosti. 

Voda, ki se nabira v filtru trdih delcev, je rahlo kisla. Preprečite 

stik. Če pride do stika s to vodo, prizadeto mesto izperite s tekočo 

vodo. 

• Glušnik vsebuje katalizator in keramični filter. Ne brcajte ali 

udarjajte ob glušnik, ker lahko poškodujete katalizator ali 

keramični filter. 

Voda, ki izteka iz izpušnega lonca, je lahko rahlo kisla, zato 

preprečite stik. Če pride do stika s to vodo, prizadeto mesto 

sperite pod pipo. 

• Sistem za doziranje sečnine deluje še pribl. 2 minuti po zasuku 

stikala zaganjalnika v položaj »LOCK«. Pred odklopom 

akumulatorja in vtičnih spojnikov električnega sistema za izvedbo 

preverjanja, vzdrževanja ipd. počakajte vsaj 2 minuti.
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NAPOTEK: 
• V hladnejših regijah, kjer temperatura okolice lahko pade pod 

–25 °C, je treba uporabljati posebna maziva/hidravlične 

tekočine. 

Za podrobnosti se obrnite na najbližjo pooblaščeno prodajno 

organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

• Ko je doseženo število prevoženih kilometrov ali čas 

obratovanja (meseci), odvisno od tega, kar nastopi prej, izvedite 

vse točke preverjanja ali zamenjave. 

Orodje v vozilu 

1 Seznam orodij v vozilu 

Vaše vozilo je opremljeno z naslednjim orodjem, ki je namenjeno 

rednim pregledom in vzdrževanjem. 

   POZOR 

Vsako orodje v vozilu je namenjeno določeni nalogi. Pazite, da za 

vsako delo uporabite primerno orodje.
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NAPOTEK: 
Orodja v vozilu se razlikujejo glede na model. 

(1) Torba z orodjem 

(2) Vijačni ključ (3-delni komplet) 

(3) Izvijač  

(4) Klešče 

(5) Natični ključ (za kolesne matice) 

(6) Držalo za vijačni ključ (za ključ za kolesne matice in dvigalko) 

<FEA0, FEB0> 

(7) Držalo za vijačni ključ (za ključ za kolesne matice in dvigalko) 

<Ne velja za FEAO, FEBO> 

(8) Nastavek za rezervno kolo (za demontažo in vgradnjo 

rezervnega kolesa) <FEA0, FEA51B, FEB0> 

(9) Nastavek za rezervno kolo (za demontažo in vgradnjo 

rezervnega kolesa) <FEA51C, FEA51 E, FEB7, FEC7, FG> 

(10) Hidravlična dvigalka 

(11) Komplet za popravilo pnevmatik (izbirno) 

Vsebuje: 

(12) torbo, (13) posodo s tesnilnim sredstvom za zasilno popravilo 

in razpršilom, (14) komplet razpršil, (15) izvlačevalnik ventilnega 

vložka – dolga izvedba (za pnevmatiki sprednjih koles in 

pnevmatiki notranjih zadnjih koles), (16) izvlačevalnik ventilnega 

vložka – kratka izvedba (za pnevmatiki zunanjih zadnjih koles), 

(17) nadomestna ventilna vložka (2 kosa), (18) merilnik tlaka 

2 Shranjevanje orodja 

<Vsi modeli razen modelov s potniškim prostorom> 

• Avtomobilsko orodje je shranjeno na zadnji strani voznikovega in 

sovoznikovega sedeža. 

Če ga želite uporabiti, poklopite naslonjali in tako omogočite 

dostop do orodja. 

<Modeli s potniškim prostorom> 

• Orodja v vozilu so shranjena v odlagališču pod zadnjo sedežno 

klopjo. Sprostite sponke zadnje sedežne klopi in jo privzdignite. 

Klop zadržite v tem položaju s pritrdilnimi pasovi. Modeli s 

standardno voznikovo kabino imajo en pritrdilni pas, širši modeli 

voznikovih kabin, pri katerih je zadnja sedežna klop razdeljena na 

dva dela, imajo dva pasova. 
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Dostop do pokrova za vzdrževanje 

<Modeli s potniškim prostorom> 

1. Pokrov za vzdrževanje motorja 
Pod sovoznikovim sedežem je odprtina, ki omogoča dostop do 

motorja za preglede in vzdrževanje. 

Mesto za dostop odprite in zaprite na naslednji način: 

• Odpiranje mesta za dostop 

1.  Naslonjalo (1) poklopite naprej. 

2.  Odgrnite talno preprogo. Nato sprostite obe pritisni sponki 

(3), tako da njuna vzvoda (2) najprej povlečete navzdol in 

potem privzdignete, pri tem pa še vedno vlečete samo za 

konca vzvodov. 

3. Privzdignite sedežno blazino (4) in nato sprostite kavelj (5) 

spodaj na sedežni blazini. 

4. Kavelj pritrdite na vzvodu (6) poleg sovoznikovega sedeža. 

• Za odpiranje mesta za dostop 

1. Odstranite kavelj iz vzvoda in hkrati zadržite sedežno blazino, 

da ne pade. 

2. Pritrdilni kavelj namestite na vzmet na spodnji strani sedežne 

blazine, da kavelj ostane v tem položaju. 

3. Sedežno naslonjalo in blazino počasi spustite navzdol in nato 

pritrdite sponke, da zadržijo blazino. 

4. Predpražnik in sedežno naslonjalo pomaknite v prvotni 

položaj. 

   POZOR 
• Pri zapiranju pokrova za vzdrževanje motorja pazite, da ne 

ukleščite varnostnega pasu ali talne preproge. 

• Sponke popolnoma pritrdite, ko je pokrov za vzdrževanje 

motorja zaprt. 
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2. Odprtina za preverjanje nivoja 

tekočine za servovolan in hladilnega 

sredstva motorja 

Pred zadnjo sedežno klopjo je odprtina za preverjanje in dolivanje 

tekočine za servovolan in hladilnega sredstva motorja. Omogočite 

dostop do odprtine na naslednji način in jo ponovno zakrijte: 

1.  Odstranite pokrov (1). 

2.  Privzdignite sponko (2), da jo lahko snamete, in nato pokrov 

odprtine za preverjanje (3) poklopite navzdol. 

Za ponovno zakrivanje odprtine zgornji postopek izvedite v 

obratnem vrstnem redu. 
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Prekuc voznikove kabine  

<Drugače kot pri modelih s potniškim prostorom> 

NAPOTEK: 

Voznikove kabine ni mogoče prekucniti. 
 

    OPOZORILO 
Pri prekucu kabine postopajte v skladu z metodo, 

navedeno v tem priročniku. Če metoda dvigovanja ali 

spuščanja kabine ni ustrezna, lahko pride do ukleščenja 

vaših rok ali drugih delov telesa. Možno je tudi, da se 

kabina ne fiksira popolnoma in se zato v nadaljevanju 

med premikanjem vozila prosto pozibava ter dviga in 

povzroči nezgodo.  

1 Priprava 

 

    OPOZORILO 
• Vozilo pred prekucem kabine ustavite na ravni podlagi in 

izklopite motor. 

• Pred prekucem in spuščanjem kabine se prepričajte, da v 

bližini kabine ni oseb in drugih ovir. Preverite tudi, da ni 

nikogar v kabini. 

• V primeru prekuca voznikove kabine na strmini se ta 

zaradi težnosti premika prehitro in lahko poškoduje 

različne dele vozila. To je nevarno, ker se kavelj pri 

spuščanju voznikove kabine ne zaskoči popo lnoma. 

Voznikovo kabino prekucnite samo, če vozilo ni na strmini.  

• Voznikovo kabino prekucnite samo, ko v njej ni nobene 

osebe. 

• Če ima kabina strešno nadgradnjo ali nameščene druge 

težke predmete, morata zaradi varnosti pri prekucu kabine 

sodelovati dve osebi. Ena sama oseba kabine ne more 

podpreti in lahko pride do nezgode. 

• Če je na strešni nadgradnji ali v kabini težek tovor, ga 

pred prekucem kabine odstranite, ker lahko teža tega 

predmeta med prekucem povzroči nenaden premik kabine 

in nezgodo. 

• Ko je kabina prekucnjena, se v nobenem primeru ne 

dotikajte volana, prestavne ročice, ročice ročne zavore oz. 

drugih upravljalnih elementov v kabini.  

    POZOR 
Če je v kabini kak tovor, ga v primeru prekuca kabine 

pritrdite ali odstranite, ker se sicer lahko prevrne ali pade in 

poškoduje. 

NAPOTEK: 

Če je vozilo opremljeno s klimatsko napravo, to pred 

prekucem kabine izklopite. V primeru prekuca kabine ob 

delujoči klimatski napravi bi voda, ki izteka iz klimatske 

naprave, tekla v kabino. 

• Vozilo parkirajte na ravni podlagi in izklopite motor. 

• Zategnite ročno zavoro. 

Za dodatno varnost blokirajte kolesa. 

• Pri vozilih z mehanskim menjalnikom pretaknite prestavno 

ročico v položaj prostega teka. Pri vozilih s sistemom 

DUONIC® pretaknite prestavno ročico v položaj »P«. 
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• Pred prekucem iz notranjosti kabine odstranite vodo oz. 

druge tekočine. Odstranite tudi vse pijače, ki so v držalih za 

kozarce in so odprte. 

• Popolnoma zaprite oboja vrata. 

• Pred prekucem preverite, da je pred in nad voznikovo 

kabino dovolj prostora. 

 

Če so v tem območju ovire, jih odstranite. 

• Uvlecite radijsko anteno. 

2 Prekuc voznikove kabine 

 

    POZOR 

Voznikovo kabino previdno dvignite. Prehitro dvigovanje z 

veliko silo lahko poškoduje prekucni mehanizem.  

1. Povlecite ročico A (1). Medtem ko je ročica A povlečena, 

povlecite ročico B (2) navzgor. Ročica A mora ostati 

povlečena, dokler ročica B ni popolnoma privzdignjena. 

    POZOR 

Ročico B lahko povlečete samo, če je bila predhodno 

povlečena ročica A. Če poskušate ročico B povleči na silo, 

jo lahko poškodujete. 

2. Primite ročico za prekuc (3) in povlecite ročico C (4). 

Voznikova kabina se rahlo dvigne. 

Prostor spredaj (m) 1  ali več 

Prostor zgoraj (m) 1  ali več 
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3. Zadržite ročico za prekuc in dvigujte kabino, dokler se 

podpornik kabine (5) ne zaskoči v zarezi (7) vzvoda 

zapaha  (6). Po zaskočitvi je kabina zavarovana. 

4. Še naprej držite ročico za prekuc in pomaknite zadržalo 

(8) v zarezo vzvoda zapaha. 

 

 

 

   OPOZORILO 

• Da preprečite padec kabine, zadržalo obvezno 

pomaknite v zarezo vzvoda zapaha. 

• Medtem ko držite ročico B ali C, kabine ne dvigujte. Če 

teh varnostnih ukrepov ne upoštevate, se lahko prekucni 

mehanizem kabine poškoduje oz. se kabina po spuščanju 

morda ne zaskoči popolnoma. 

 

3 Spuščanje voznikove kabine  

   OPOZORILO 
• Pred spuščanjem kabine se prepričajte, da v 

motornem prostoru ni krp, orodja ipd. Vnetljivi 

predmeti, ki ostanejo v motornem prostoru, lahko 

povzročijo požare. 

• Če ima kabina strešno nadgradnjo ali nameščene 

druge težke predmete, morata zaradi varnosti pri 

prekucu kabine sodelovati dve osebi. Ena sama 

oseba kabine ne more podpreti in lahko pride do 

nezgode. 

1. Sprostite zadržalo (8) in ga zadržite v sponki (9). 
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2. Za dvigovanje voznikove kabine zadržite ročico za prekuc. 

Privzdignite zapiralni vzvod (6) in potisnite nosilec voznikove 

kabine skupaj (5). 

    OPOZORILO 
• Takoj po sprostitvi podpornika kabine roke odmaknite z 

ročice. Podpornik kabine, ki se preklopi v smeri zadka vozila, 

lahko v nasprotnem primeru uklešči vaše roke. 

• Medtem ko držite ročico B ali C, kabine ne spuščajte. Če teh 

varnostnih ukrepov ne upoštevate, se lahko prekucni 

mehanizem kabine poškoduje oz. se spuščena kabina morda 

ne zaskoči popolnoma. 

3. Držite ročico za prekuc (3), spuščajte voznikovo kabino, 

dokler se kavelj ročice C (4) ne zaskoči v pritrditev 

voznikove kabine (10). 

4. Ročico B potisnite navzdol (2), tako da se zatič (11) zaskoči 

v zanko (12). Prepričajte se, da ročice B ni mogoče povleči 

navzgor. 

4 Preverjanje zaklepa kabine  

Po spuščanju kabine je treba preveriti stanje zaklepa, kot je 

opisano v nadaljevanju. Če se kabina ne zaskoči popolnoma, 

ponovite postopek prekuca kabine in kabino ponovno spustite. 

Če se kabina še vedno ne zaskoči popolnoma, z vozilom v 

nobenem primeru ne vozite in se obrnite na najbližjo 

pooblaščeno prodajno organizacijo oz. pooblaščenega 

prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

1.  Prepričajte se, da se je zapah (12) popolnoma zaskočil v 

zatič (11). Poleg tega se prepričajte, da se ročica B (2) ob 

potegu ne premika. 

2.  Prepričajte se, da se kabina ob potegu ročice C (4) ne 

dviga. 
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3. Stikalo zaganjalnika zasukajte v položaj »ON« in nato 
preverite, da večinformacijski prikazovalnik ne prikaže opozorila 

. 
 

   OPOZORILO 

Če večinformacijski prikazovalnik prikaže , vozila v 
nobenem primeru ne vozite. Zaradi vibracij se lahko kabina 

dvigne. Če večinformacijski prikazovalnik prikaže , 
kabino ponovno prekucnite. 

 

 

Preverjanje pred začetkom uporabe 

Za varno in udobno vožnjo pred dnevno uporabo preverite 

naslednje točke. Če ugotovite kaj nenavadnega, česar sami ne 

morete odpraviti, naj vozilo pred uporabo pregledajo pri 

najbližjem pooblaščenem generalnem zastopniku ali trgovcu za 

vozila MITSUBISHI FUSO. 

1 Pred zagonom motorja 
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Nivo hladilnega sredstva 
Preverite, ali je nivo hladilnega sredstva med oznakama 

»POLNO« in »NIZKO« na rezervnem rezervoarju. 

Gl. 12-52 

Stanje vložka zračnega filtra 

Prepričajte se, da je v okencu 

prikazovalnika za prah prikazan rdeč signal. 

 Gl. 12-42 

Stanje tlačnega pokrovčka 

Pazite, da je tlačni pokrovček dobro privita. 

 

Nivo motornega olja 

Z merilno palico za olje preverite, da je na voljo dovolj 

motornega olja. Če je nivo nad krogcem na merilni palici za 

olje, motorno olje zamenjajte.  

Gl.12-22 

Iztekanje hladilnega sredstva, bencina in olja Preverite, ali so 

pod vozilom znaki netesnosti. 
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Napetost in poškodbe klinastega jermena Da se prepričate 

o ustrezni napetosti klinastega jermena, ga pritisnite na 

mestih, označenih s puščicama. Preverite tudi, ali je jermen 

poškodovan. 

2 V voznikovi kabini 

Zaženite motor in med segrevanjem preverite naslednje. 

Hod ročice ročne zavore 

Preverite, ali ima hod ročice ročne zavore ob potegu ročice 

s silo 295 N (30 kgf) 7 do 9 rasterjev. 

Gl. 12-63 

 

Zavorni pedal 

Prepričajte se, da je zračnost zavornega pedala ob pritisku 

s prstom med 0,1 in 3 mm. 

Prepričajte se tudi, da je ob do konca pritisnjenem 

zavornem pedalu med pedalom in tlemi vsaj 10 mm. 

Gl. 12-62 

 

 

 

 

Nivo zavorne tekočine Prepričajte se, da je nivo zavorne 

tekočine med oznakama »MAX« (največ) in »MIN« 

(najmanj) rezervoarja za tekočino. 

 Gl. 12-31 
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Zračnost volana 

Volan rahlo zasukajte pri izklopljenem motorju in v prostem teku 

pri vklopljenem motorju ter se prepričajte, da zračnost volana 

ustreza naslednjim specifikacijam. 

 

 

Zrahljanost volana Preverite, ali je volan preveč zrahljan, tako 

da ga poskušate premikati navzgor in navzdol ter tudi desno in 

levo. 
Gl. 12-60 

 

Luči 

Preverite vsako posamezno luč, ali pravilno zasveti oz. utripa. 

Preverite, ali so žarnice umazane oz. poškodovane. 

Gl. 12-30 

Merilna naprava, opozorilni prikaz/prikaz, luči Preverite, ali 

merilne naprave, opozorilne lučke in prikazi delujejo pravilno. 

     Gl. 6-2 

Pri 

izklopljenem 

motorju 

Modeli z 

ločenimi 

obesami sprednjih koles 

največ 20 mm 

Modeli s 

togimi 

obesami 

sprednjih koles 

z listnato vzmetjo od 10 do 20 mm 

Pri motorju v prostem teku 
od 5 do 50 mm 
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3 Ogled vozila 

 

 

 

 

 

 

 

Platišča in pnevmatike 

Preverite, ali so na ploščnih platiščih razpoke ali druge 

poškodbe. Preverite pnevmatike glede podtlaka, globine 

profila, tujkov v žlebu, razpok oz. neenakomerne obrane. 

 Gl. 12-65 

Vzmeti obese 

Preverite, ali so vzmeti zlomljene, in nagnite nadgradnjo vozila 

v obe smeri. 

 

 

 

Nivo tekočine v akumulatorju Če ima akumulator na zgornji 

strani prikazovalnik nivoja tekočine v akumulatorju, se 

prepričajte, da je prikazovalnik črn. Če akumulator nima 

prikazovalnika nivoja tekočine v akumulatorju, se prepričajte, 

da je nivo tekočine v akumulatorju med oznakama za nivo 

»UPPER« (največ) in »LOWER« (najmanj) na straneh ohišja 

akumulatorja. 

Gl. 12-85 

NAPOTEK: 

Morda zgoraj navedena navodila ne veljajo za vaš poseben 

akumulator. Nivo tekočine v akumulatorju morate preveriti v 

skladu z navodili proizvajalca akumulatorja. 

 

 

Stanje priključitve priključkov 

•  Prepričajte se, da so kabli akumulatorja na priključkih 

akumulatorja dobro pritrjeni. 

•  Če so priključki akumulatorja umazani ali korodirani, jih 

očistite. 

Čiščenje priključkov Bel prah, ki je posledica korozije, sperite s 

toplo vodo in ga pobrišite. 

Če je priključek močno korodiran, odstranite kabel 

akumulatorja in očistite priključek z žično krtačo ali brusnim 

papirjem. Po čiščenju na priključke nanesite tanek sloj masti. 
Gl. 12-87 
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4 Pri počasni vožnji  
Pri vožnjah na varnih območjih in s hitrostjo pod 20 km/h 

izvedite naslednje teste. 

 

 

Zasuk volana 

Prepričajte se, da volan ne vibrira oz. ga ne vleče na eno 

stran in da upravljanje ni posebej težko. Pazite tudi na to, 

da se volan z lahko ponovno vrne v nevtralni položaj. 

Gl. 12-61 

Zavorna moč 

Pritisnite zavorni pedal in preverite, ali zavora deluje dobro 

in na vseh kolesih enakomerno. 

Gl. 12-62
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Mazivo 

1 Mazalka 

Pred uporabo z mazalke odstranite prah in umazanijo. 

Vedno uporabljajte priporočeno mazivo.  

  POZOR 

Pobrišite mazivo, ki je na žicah oz. gumijastih gibkih 

ceveh ali sega čez rob.  

 

Intervali za mazanje 

vsakih 40.000 km ali 24 mesecev 
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Priporočeno mazivo: 

Mast za šasijo 

[NLGI št. 1 (litijevo milo)] 

(1) Zadnji votel sornik z zarezo, spredaj (po 2 točki na obeh 
straneh) 

(2) Zadnji votel sornik z zarezo, zadaj (po 4 točke na obeh 
straneh) 

(3) Ležaj vrtljivega tečaja (skupaj 4 točke na obeh straneh) 

<Modeli s togimi obesami z listnato vzmetjo> 

Priporočeno mazivo: 

Mazivo kolesnega ležaja 

[NLGI št. 2 (litijevo milo)] 

(4) Križni zgib kardanske gredi 

Namastite mesta mazanja (4 mesta), ki štrlijo iz protiprašnih 

kapic kardanskega zgiba. 

(5) Sinhroni zgib kardanske gredi 

Namastite mesta mazanja, ki štrlijo iz odprtine protiprašnega 

čepa sinhronega zgiba. 

(6 ) Dvojni kardanski zgib pogonske gredi <Modeli FG> 

NAPOTEK: 
Število mest mazanja na pogonski gredi je odvisno od modela. 
 
 
 

2 Tečaj  vrat  (skupaj  6 mest na desnih in levih  

vrat ih,  12 mest pr i  model ih z dvojno kabino)  

 

Po čiščenju na tečaje vrat in pritrdilne kavlje nanesite priporočeno 

mazivo. 

 
  

Intervali za mazanje 

vsakih 80.000 km ali 24 mesecev 
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Priporočeno mazivo: 

Mast za šasijo 

[NLGI št. 1 (litijevo milo)] 

3 Pritrdilni kavelj (na dveh mestih)  

<Vsi modeli razen modelov s potniškim prostorom> 

Po čiščenju tečajev vrat in pritrdilnih kavljev nanesite priporočeno 

mazivo. 

 

 

Zgoraj na vsakem pritrdilnem kavlju nanesite mast. 

Priporočeno mazivo: 

Mast za šasijo [NLGI št. 1 (litijevo 

milo)] 

Olja in tekočine 

1 Motorno olje 

Zmogljivost, življenjska doba in zmožnost zagona motorja so v 

veliki meri odvisne od motornega olja. Vedno uporabljajte olje 

predpisane stopnje in viskoznosti. Pravilne razrede viskoznosti za 

motorno olje za različne temperature okolice so prikazane v 

diagramu. 

 

 

     

  POZOR 

•  Če se prikaže opozorilo , motorno olje čim prej 
zamenjajte. 

•  Če se izmenično prikazujete opozorili  in  (oranžno), 
takoj zamenjajte motorno olje. Če tudi po opozorilu uporabljate 
isto olje, lahko pride do različnih težav z motorjem, v izrednem 
primeru tudi do nenadzorovanega povišanja vrtilne frekvence 
motorja. 

Priporočeno mazivo: 
Motorno  o l je  

 

Intervali za mazanje 

vsakih 80.000 km ali 24 mesecev 

Intervali 

za preverjanje 
pri preverjanju pred začetkom uporabe 

Intervali 

za menjavo 

vsakih 40.000 km ali 12 mesecev 

Klasifikacija Razred viskoznosti SAE 

ACEAC2 5W-30 

 
Potrebna količina: 

Količina pribl. 6 litrov 
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   POZOR 
• Uporabljajte samo predpisano motorno olje. Vsa druga olja lahko 

vsebujejo snovi, zaradi katerih se keramični filter v filtru trdih 

delcev prehitro zasiči s finim prahom (PM) in tako skrajša efektiven 

čas uporabe filtra trdih delcev. 

• Zamenjajte motorno olje v skladu s predpisanimi intervali. 

Med regeneracijo filtra trdih delcev, medtem ko se fini prah 

odstranjuje z zgorevanjem, se lahko del goriva pomeša z motornim 

oljem. Če motornega olja ob predpisanih intervalih ne zamenjate, 

se lahko to zaradi pomešanja z gorivom prehitro stara in pride 

lahko do nezgode. V najslabšem primeru lahko motor nenadoma 

začne delovati z nenavadno visoko vrtilno frekvenco. 

NAPOTEK: 

• Preverite nivo motornega olja, ko vozilo stoji na ravni podlagi 

in je motor izklopljen. Če je vozilo nagnjeno ali motor deluje ali 

je po izklopu motorja minilo premalo časa, nivoja motornega 

olja ni mogoče določiti pravilno. Pred preverjanjem nivoja 

motornega olja po izklopu motorja počakajte vsaj 10 minut. 

• Količina motornega olja se lahko poveča zaradi goriva, ki se 

morda primeša k olju, če fini prah iz filtra trdih delcev 

odstranjujete z zgorevanjem. Navedeno kaže na motnjo. Iz 

istega razloga je lahko vonj motornega olja enak vonju goriva; 

tudi to kaže na motnjo. 

1.1 Preverjanje 

1. Prekucnite kabino.   

Gl. 12-8 

Če ima vozilo dvojno kabino, omogočite dostop do delovne 

odprtine motorja pod sovoznikovim sedežem.  

Gl. 12-6 

2.  Izvlecite merilno palico za olje (1) in jo obrišite s suho krpo. 

3.  Merilno palico za olje vstavite do konca v okrov ročične gredi in 

jo previdno izvlecite.
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4. Označen nivo olja na merilni palici za olje mora biti znotraj v 

območju nivoja za preverjanje, ki je označen na sliki (med spodnjo 

vdolbino in krogcem). Po potrebi dolijte motorno olje do nivoja 

znotraj območja nivoja za dolivanje, ki je prikazano na sliki. Če je 

nivo nad krogcem na merilni palici za olje, olje zamenjajte. Motorno 

olje je treba zamenjati tudi, če je zelo umazano.  

 

 

 

  POZOR 
Če je nivo olja nad krogcem na merilni palici za olje, takoj 

zamenjajte motorno olje. 

Ker je navedeno kaže na slabšo zmogljivost motorja, nadaljnja 

uporaba istega olja povzroči izpad motorja in lahko izzove tudi 

nenadzorovano povišanje vrtilne frekvence motorja. 

5. Merilno palico po preverjanju potopite v rezervoar za olje, tako 

da se ne more več sprostiti. 

1.2 Dolivanje olja 

1.  Očistite območje okrog pokrova za dolivanje olja (2), da v 

motor ne prodre prah oz. umazanija.  

2.  Odstranite čep odprtine za polnjenje olja in po potrebi 

predpisano olje dolijte. 

3. Pazite, da nivo olja ustreza predpisom. Pri merjenju nivoja olja 

takoj po dolivanju je lahko odčitani nivo nižji od dejanskega, ker v 

lovilni posodi za olje še ni celotne količine polnjenja. Pred 

merjenjem nivoja olja počakajte vsaj 5 minut. Če ste dolili preveč 

olja, odstranite odtočni čep na lovilni posodi za olje, izpustite 

odvečno olje in poskrbite, da je nivo olja med oznakama. 

4. Namestite čep odprtine za polnjenje olja. 

 

 OPOZORILO 

Pazite, da motornega olja ne razlijete, ker se olje na izpušni cevi 

ali drugih vročih območjih motorja lahko vname. Izteklo olje 

pobrišite. 

 

  POZOR 

• Olje, ki ga dolivate, mora biti istega razreda in kakovosti kot olje, 

ki je že v motorju. 

• Pazite, da ne dolijete več olja, kot je predpisano. Če ne 

upoštevate pravilnega nivoja motornega olja, lahko pride do hujših 

okvar motorja. 

• Pazite, da motornega olja pri dolivanju ne razlijete. Če se 

olje razlije na jermen, ta na jermenici začne drseti.  
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1.3 Menjava olja 

NAPOTEK: 

Krmilnik motorja morate po vsaki menjavi motornega olja 

ponastaviti. Podrobnosti o tem najdete v poglavju 1.4 

»Ponastavitev krmilnika motorja«. Če ponastavitve ne morete 

izvesti sami, jo naj izvede pooblaščena prodajna organizacija oz. 

pooblaščeni prodajalec za vozila MITSUBISHI FUSO. 

 

 

 

 

1. Prekucnite kabino. 

Pri modelu z dvojno kabino omogočite dostop do pokrova 

za vzdrževanje motorja pod sovoznikovim sedežem.  

Gl.12-6 

2.  Očistite površine okoli čepa odprtine za polnjenje olja  

(2) in čep odstranite. 

3.  Odstranite izpustni čep (3) z oljnega korita in izpustite 

olje. Obenem zamenjajte oljni filter.                 Gl.12-34 

  OPOZORILO 

Motorno olje je neposredno po vožnji zelo vroče. Pri 

izpuščanju vročega olja pazite, da se ne opečete. Pred 

izpuščanjem počakajte, da se olje ohladi.   

 

NAPOTEK: 

• Izpuščanje olja je neposredno po zaustavitvi vozila, ko je olje še 

toplo, hitrejše. 

4.  Po izpustu olja očistite območje okoli izpustnega vijaka. 

5.  Zamenjajte O-tesnilo z novim in izpustni vijak privijte.  

 

6. Skozi polnilni nacevnik za olje previdno natočite novo 

motorno olje. 

7. Počakajte več kot 5 minut in nato z merilno palico za 

olje (1) preverite nivo olja. 

Gl. 12-22 

8. Pustite, da se motor vrti, in ga nato zaženite v skladu s 

postopkom za zagon motorja, ki je opisan na 7. strani 5. 

poglavja. 

Zatezni moment 20 Nm (2,0 kgfm) 
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9 .   Pustite motor teči v prostem teku, da lahko olje kroži po 

komponentah motorja. Nato motor izklopite in pred ponovnim 

preverjanjem nivoja olja počakajte vsaj 10 minut. Preverite tudi, ali 

olje morda izteka. 

1 0 .  Po dolitju ustrezne količine olja preverite, da so izpustni čep, 

čep odprtine za polnjenje olja in merilna palica za olje dobro 

pritrjeni. 

1 1 .  Ponastavite krmilnik motorja. Postopek najdete v poglavju 1.4 

»Ponastavitev krmilnika motorja«. 

 

 POZOR 

•  Pazite, da ne dolijete več olja, kot je predpisano. Če ne 

upoštevate pravilnega nivoja motornega olja, lahko pride do 

hujših okvar 

motor ja.  

•  Če motor pogosto deluje v območju visoke vrtilne frekvence 

ali ob veliki obremenitvi, se motorno olje hitreje stara in ga je 

treba zamenjati prej, kot je predpisano. 

•  Pazite, da motornega olja pri dolivanju ne razlijete. Če se 

olje razlije na jermen, ta na jermenici začne drseti. 

 

 

   OPOZORILO 

Pazite, da motornega olja ne razlijete, ker se olje na izpušni cevi 

ali drugih vročih območj ih motor ja lahko vname. Izteklo 

olje pobrišite. 
 

1.4 Ponastavitev krmilnika motorja 

1.  Stikalo zaganjalnika zasukajte na »ON«. Motorja ne zaženite. 

2.  Pedal za plin pritisnite do konca in ga v tem položaju zadržite 

vsaj 30 sekund. 

3. Medtem ko je predal za plin pritisnjen do konca, 6 -krat 

pritisnite zavorni pedal. 
Če pride do ponastavitve krmilnika motorja, se za pribl. 10 

sekund prikaže prikaz  (oranžna). 

 

NAPOTEK: 

Krmilnik motorja izračuna interval za menjavo motornega olja. 

Zgornji koraki so potrebni za ponastavitev podatkov, ki se 

uporabijo za določanje intervala za menjavo motornega olja.
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2 Tekočina krmilnika sklopke <vozila s sistemom 

DUONIC®> 

 

Priporočeno olje: 
FUSO ATF SP III 

 

2.1 Preverjanje, dolivanje in menjava Tekočino krmilnika 

sklopke naj preveri, dolije oz. menja pooblaščena prodajna 

organizacija oz. pooblaščeni prodajalec za vozila MITSUBISHI 

FUSO. 

3 Olje za menjalnike <vključno z vozili s sistemom 

DUONIC®> 

 

 

Priporočeno olje:  

Olje za menjalnike 

 

Intervali za menjavo 

vsakih 80.000 km 

Količina tekočine krmilnika sklopke 
Količina pribl. 2,0 litra 

Intervali za menjavo 

vsakih 80.000 km 

Potrebna količina: 
 pribl. 3,5 litra 

Količina pribl. 0,2 litra za vozila 
 s standardno kardansko gredjo 

Klasifikacija Viskoznost 

Pogoj Razred viskoznosti 

SAE 

API GL-3 Splošno 80 

Topla regija 90 

API GL-4 Splošno 80 

Tropska regija 90 

Motorno olje 
Klasifikacija Viskoznost 

Pogoj Razred viskoznosti 

SAE 

API CC Daljša vožnja v 

območju visoke 

vrtilne frekvence 

30 ali 40 
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3.1 Menjava 
 

1 .   Prepričajte se, da je ročna zavora zategnjena. 

2 .   Pod kolesa namestite podložne zagozde. 

3 .   Če ima vozila pokrov za preverjanje menjalnika (1), ga 

odstranite.  

 

 OPOZORILO 
Med pokrovom za preverjanje menjalnika in sosednjimi 

komponentami ni veliko prostora. Pazite, da se pri snemanju 

oz. nameščanju pokrova ne poškodujete na robovih ali 

drugih območjih teh delov. 

4 .  Odstranite kontrolni (1) in izpustni vijak (2) ter pustite, da olje 

odteče. 

 

  OPOZORILO 
Motorno olje je neposredno po vožnji zelo vroče. Pri 

izpuščanju vročega olja pazite, da se ne opečete. Pred 

izpuščanjem počakajte, da se olje ohladi. 

NAPOTEK: 

•  Izpuščanje olja je tik po zaustavitvi vozila, ko je olje še toplo, 

hitrejše. 

•  Nikoli ne zamenjajte čepa kontrolne odprtine 

(2) in izpustnega čepa (3 ) za olje za menjalnike s čepom 

kontrolne odprtine in izpustnim čepom za tekočino krmilnika 

sklopke (4), ki sta bližje sprednji strani vozila kot čep kontrolne 

odprtine in izpustni čep za olje za menjalnike. 

 

5.  Izpustni čep je pritrjen z magnetom. Z magneta odstranite vse 

kovinske delce, zamenjajte tesnilo izpustnega čepa z novim, 

premažite navoj čepa s tesnilnim sredstvom, nato čep 

namestite in ga privijte. 

 

 

6 .  Ko olje za menjalnike v celoti izpustite, namestite izpustni čep 

in ga privijte. 

 

7 .   Skozi izvrtino čepa kontrolne odprtine napolnite olje, tako da 

doseže spodnjo stran izvrtine. Počakajte eno minuto, iztegnite 

prst in ga potisnite v izvrtino čepa kontrolne odprtine (5) ter se 

prepričajte, da je nivo olja za menjalnike (6) poravnan z 

odprtino izvrtine.  

 

8 .   Tako kot pri izpustnem čepu zamenjajte tudi tesnilo čepa 

kontrolne odprtine z novim, premažite navoj čepa s tesnilnim 

sredstvom, nato čep namestite in ga privijte. 

Tesnilno sredstvo ThreeBond 1105 
 

Zatezni moment 

68,6  ± 14,7 Nm (7,0 ± 1,5 

kgfm) 
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9. Če je vozilo opremljeno s pokrov za preverjanje menjalnika, 

ga ponovno vgradite. 

 

4. Olje za razdelilno gonilo <modeli FG> 

 

Priporočeno olje:  

Olje za menjalnike 

 

 

4.1 Menjava 

1.  Pod izpustni čep postavite posodo (2). 

2.  Za izpust olja odstranite čep kontrolne odprtine (1) in izpustni 

čep (2). 

  OPOZORILO 

Olje za menjalnike je neposredno po uporabi vozila zelo vroče. 

Pri izpuščanju vročega olja pazite, da se ne opečete. Pred 

izpustom počakajte, da se olje ohladi. 

NAPOTEK: 

Menjava olja je neposredno po izklopu motorja, ko je olje še vroče, 

hitrejša. 

3. Z izpustnega čepa odstranite vse kovinske delce. Tesnilo 

čepa zamenjajte z novim in navoj čepa premažite s tesnilnim 

sredstvom. 

 

Tesnilno sredstvo ThreeBond 1105 

 

Zatezni moment 68,6 ± 14,7 Nm (7,0 ± 1,5 

kgfm) 

Intervali za menjavo vsakih 80.000 km ali 24 mesecev 

Klasifikacija Viskoznost 

Pogoj Razred viskoznosti 

SAE 

API GL-3 Splošno 80 

Topla regija 90 

API GL-4 Splošno 80 

Tropska regija 90 

Potrebna količina: 
Količina pribl. 3,6 litra 

Tesnilno sredstvo ThreeBond 1105 
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4. Ko olje za razdelilno gonilo v celoti izpustite, namestite 

izpustni čep in ga privijte.  

 

5. Skozi izvrtino čepa kontrolne odprtine napolnite olje, 

tako da doseže spodnjo stran izvrtine (1). Počakajte eno 

minuto, iztegnite prst in ga potisnite v izvrtino čepa 

kontrolne odprtine ter se prepričajte, da je nivo olja za 

razdelilno gonilo (3) poravnan z odprtino izvrtine.  

6. Tako kot pri izpustnem čepu zamenjajte tudi tesnilo 

čepa kontrolne odprtine z novim, premažite navoj čepa 

s tesnilnim sredstvom, nato čep namestite in ga privijte.  

 

5.  Olje d iferenc ia la  

 

Priporočeno olje: 

Olje za menjalnike 

 

   POZOR 

• Če je vozilo polno natovorjeno ali se uporablja v oteženih 

razmerah, npr. pri neprekinjeni vožnji po klancih, uporabite 

olje, ki ustreza GL-5, SAE140. Upoštevajte, da lahko to 

olje uporabljate samo pri temperaturah nad 10 °C.  

• Pri vozilih s pogonom z omejeno vrtilno frekvenco za 

diferencial uporabite prvotno olje za menjalnike 

MITSUBISHI, kataloška št. 8149630EX (GL -5, SAE 90).

Zatezni moment 

68,6 ± 14,7 Nm (7,0 ± 1,5 

kgfm) 

Tesnilno sredstvo ThreeBond 1105 

 

Zatezni moment 68,6 ± 14,7 Nm (7,0 ± 1,5 

kgfm) 

Intervali za 
menjavo 

vsakih 80.000 km ali 24 mesecev 

Klasifikacija Viskoznost 

Temperatura 

okolice 

Razred viskoznosti 

SAE 

API GL-5 pod 40 °C 90 

nad 40 °C 140 
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Te količine olja so samo smernice. Še enkrat preverite nivo olja. 

Za to odvijte kontrolni vijak, kot je navedeno spodaj. 

5.1 Menjava olja 

1.  Prepričajte se, da je parkirna zavora zategnjena. 

2.  Pod kolesa namestite podložne zagozde. 

3.  Za izpust olja odstranite čep kontrolne odprtine (1) in izpustni 

čep (2).  

  OPOZORILO 
Motorno olje je neposredno po vožnji zelo vroče. Pri izpuščanju 

vročega olja pazite, da se ne opečete. Pred izpuščanjem 

počakajte, da se olje ohladi. 

NAPOTEK: 

Izpuščanje olja je neposredno po zaustavitvi vozila, ko je olje še 

toplo, hitrejše. 

4. Zamenjajte tesnilo izpustnega čepa z novim in čep vgradite ter 

ga privijte s predpisanim zateznim momentom. 

 

5.  Skozi kontrolno odprtino napolnite olje, tako da doseže 

spodnjo stran izvrtine. 

6.  Tako kot pri izpustnem čepu zamenjajte tudi tesnilo čepa 

kontrolne odprtine z novim in čep vgradite ter ga privijte s 

predpisanim zateznim momentom. 

Potrebna količina: 
 

Model 

Količina 

FEA0, FEB0 pribl. 2,2 litra 

FEA5 pribl. 2,7 litra 

FEB7, FEC7 pribl. 4,5 litra 

FG Sprednja prema pribl. 2,2 litra 

Zadnja prema pribl. 4,5 litra 

Zatezni moment od 98 do 115 Nm (od 10 

do 12 kgfm) 

Zatezni moment od 98 do 115 Nm (od 10 do 

12 kgfm) 
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6 Zavorna tekočina  
 

 

 

Zavorno tekočino naj zamenja pooblaščeni generalni zastopnik 

ali prodajalec za vozila MITSUBISHI FUSO. Priporočena 

tekočina: 

Zavorna tekočina (SAE J1703 

FMVSS št. 116, DOT4) 

 

NAPOTEK: 

Pri vozilih z mehanskim menjalnikom se zavorna tekočina 

uporablja tudi kot tekočina za sklopko. 

 

  OPOZORILO 
• Obvezno uporabite priporočeno zavorno tekočino. 

• Uporabljajte samo eno znamko priporočenih zavornih 

tekočin. Z mešanjem različnih znamk ali vrst zavorne tekočine 

se njene lastnosti spremenijo, tako se morebiti zniža vrelišče 

in poškodujejo elementi za zaviranje. 

Če želite zamenjati znamko zavorne tekočine, zamenjajte 

celotno tekočino v sistemu z novo zavorno tekočino. 

• Zavorni tekočini nikoli ne primešajte motornega olja, dizla ali 

bencina, olja za menjalnike, olja samodejnega menjalnika ali 

drugega mineralnega olja. Zaradi mešanja teh olj z zavorno 

tekočino, tudi v minimalnih količinah, gumijasti deli zavornega 

sistema nabreknejo in zavore lahko postanejo toge ali 

zdrsujejo. Zavorne tekočine nikoli ne polnite v posode, ki so se 

uporabljale za mineralna olja. 

• Ker je zavorna tekočina zelo higroskopna, jo dolivajte in 

shranjuje na suhih mestih. Če zavorna tekočina absorbira 

vlago, se njeno vrelišče zniža in pride lahko do kopičenja 

hlapov. To je zelo nevarno. 

Med merjenjem zavorne tekočine pokrova posode ne 

odpirajte. 

• Če se zavorna tekočina uporablja dalj časa, se vrelišče 

zaradi absorbirane vlage bistveno zniža in tako se poveča 

verjetnost nevarnega nastajanja zračnih mehurčkov. Zaradi 

tega zavorno tekočino obvezno zamenjajte ob predpisanih 

intervalih.

Intervali 

za preverjanje 
vsakih 40.000 km 

Intervali za menjavo vsakih 36 mesecev 
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  POZOR 
Zavorna tekočina razkraja lak. V primeru razlitja tekočine prizadeto 

mesto obrišite ali sperite z vodo. Zavorna tekočina, ki je s 

čiščenjem ne odstranite, lahko povzroči spremembo barve, 

korozijo ali razpoke na laku. 

6.1 Preverjanje 

 

  POZOR 
Pokrova [] ekspanzijske posode ne odpirajte za namene testiranja. 

Prepričajte se, da je nivo zavorne tekočine med oznakama »MAX« 

(največ) in »MIN« (najmanj) rezervoarja za tekočino (1). Preverite, 

ali so v posoda tujki. Če so v posodi tujki, jo naj pregledajo in 

očistijo na najbližjem pooblaščenem prodajnem mestu ali pri 

trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO.  

 

 OPOZORILO 
Če je nivo zavorne tekočine nenavadno nizek, zavorna napeljava 

ne tesni. V tem primeru naj vozilo pregleda najbližja pooblaščena 

prodajna organizacija oz. pooblaščeni prodajalec za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

NAPOTEK: 

Če nivo zavorne tekočine pade pod oznako »MIN« (najmanj), 

zasveti opozorilna lučka . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Dolivanje tekočine 
 

1. Če je nivo tekočine pod oznako »MIN« (najmanj), snemite 

pokrov (3), očistite površino okoli čepa (2) posode, odstranite 

čep in dotočite priporočeno zavorno tekočino do oznake 

»MAX« (največ). 

2.  Čep dobro privijte.  

 

  OPOZORILO 
• Posoda, ki jo uporabite za zavorno tekočino, mora biti čista, 

suha, brez mineralnih olj in prahu. 

• Zelo pazite, da v posodo ne pride umazanija ali drugi tujki, ker 

zavorni sistem potem morda ne bo več deloval. 

Če so v posodi tujki, jo naj pregledajo in očistijo na najbližjem 

pooblaščenem prodajnem mestu ali pri trgovcu za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

• Če je nivo zavorne tekočine nenavadno nizek, tekočina izteka iz 

zavorne napeljave. V tem primeru naj vozilo pregledajo v 

pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pri pooblaščenem 

prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO.
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  POZOR 
Pri dolivanju zavorne tekočine pazite, da nivo 

tekočine ne prekorači oznake »MAX« (največ).  

7 Tekoč ina za servovolan  

 

Če je v tekočini za servovolan umazanija ali tujki, jo je 

treba menjati. 

Tekočino za servovolan naj zamenja pooblaščeni generalni 

zastopnik ali prodajalec za vozila MITSUBISHI FUSO.  

Priporočena tekočina: 

Olje samodejnega menjalnika 

(tip DEXRON II, DEXRON Ill)  

 

  POZOR 

Pri dolivanju tekočine za servovolan pazite, da sta že 

uporabljena tekočina in tekočina za dolivanje enaki. 

Mešanje dveh ali več tekočin spremeni lastnosti tekočine in 

povzroči okvaro.  

NAPOTEK: 

Nivo tekočine za servovolan merite, ko je motor izklopljen in 

tekočina ohlajena. Z zvišanjem temperature se zviša tudi nivo 

tekočine, zato je natančno merjenje nivoja možno samo, ko je 

tekočina hladna. 

7.1 Preverjanje nivoja tekočine in dolivanje tekočine  

1. Prepričajte se, da je parkirna zavora zategnjena.  

2. Vozila z mehanskim menjalnikom: 

Prestavno ročico pretaknite v položaj prostega  teka. 

Vozila s sistemom DUONIC®:  

Prestavno ročico pretaknite v položaj »P«.  

3. Poravnajte sprednji kolesi vozila, ki stoji na ravni 

podlagi, in izklopite motor. 

4. Pod kolesa namestite podložne zagozde.  

5.  Prekucnite kabino. 

Gl. 12-8 

Pri modelih z dvojno kabino omogočite dostop do 

odprtine za preverjanje nivoja tekočine za servovolan in 

hladilnega sredstva motorja.     Gl. 12-6 

6. Preverite nivo tekočine za servovolan v posodi (1). Če 

je nivo tekočine med oznakama »MAX« (največ) in 

»MIN« (najmanj), je v redu. Poleg tega preverite, ali je 

tekočina za servovolan umazana. Če je umazana, jo naj 

zamenjajo v pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pri 

pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO.  

7. Če je nivo tekočine pod oznako »MIN« (najmanj), 

očistite pokrovček ekspanz ijske posode (2) in območje 

okoli pokrovčka, nato pokrovček odprite in dolijte 

tekočino za servovolan, tako da doseže oznako »MAX« 

(največ). 
8. Pokrovček dobro privijte. 

Intervali 

za preverjanje 

vsakih 40.000 km 
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    OPOZORILO 
• Pokrovček dobro privijte, sicer lahko tekočina za servovolan 

izteka in se vname. Razlito tekočino pobrišite. 

• Če nivo zavorne tekočine nenormalno hitro pada, tekočina morda 

izteka. Krmilni sistem naj preverijo na najbližjem pooblaščenem 

prodajnem mestu ali pri trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

 

  POZOR 

• Pri dolivanju tekočine za servovolan uporabljajte čisto posodo. 

Nikoli ne uporabljajte posod, v katerih so bile predhodno shranjene 

druge vrste olj ali tekočin. 

Tujki v tekočini lahko povzročijo izpad. 

• Ne dolivajte več tekočine, kot je predpisano. 

• Zaradi premalo olja postane volan težko pomičen in glasen, 

komponente servovolana pa se lahko poškodujejo. 

Vložk i  f i l t ra  

1 Zamenjava ol jnega f i l t ra  

 

 

 

  OPOZORILO 
• Razlito motorno olje je treba pobrisati do čistega. 

Olje, ki ostane na površini motorja, se lahko vname. 

• Motor je neposredno po uporabi vozila zelo vroč. Če poskušate 

takoj po uporabi vozila zamenjati oljni filter, se lahko pod 

določenimi pogoji opečete. 

Pred začetkom del počakajte, da se motor ohladi. 

• Pri zamenjavi komponente imate zelo malo prostora.. Pazite, da 

se ne poškodujete na robovih 
sosednjih komponent. 

Intervali za menjavo vsakih 40.000 km 
 ali 12 mesecev 
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  POZOR 
• Vložka oljnega filtra v nobenem primeru ne smete čistiti in 

ponovno uporabiti. Vložek filtra vedno zamenjajte z novim. 

• Vložek oljnega filtra in motorno olje zamenjajte istočasno. 

• Pri vgradnji ohišja filtra in odzračevalnega čepa pazite, da ne 

zasukate oz. poškodujete O-tesnila. 

Postopek zamenjave vložka oljnega filtra je odvisen, kot je opisano 

v nadaljevanju, od tipa kabine. 

Izberite postopek, ki ustreza vašemu vozilu. 

1.1 Modeli z enojno kabino 

1.    Če je motor hladen, ga segrevajte, dokler temperatura 

motornega olja ne doseže pribl. 40 °C (motor mora v prostem 

teku delovati pribl. 20 minut, da se temperatura motornega 

olja z 0 zviša na 40 °C). 

 

NAPOTEK: 

Motor obvezno segrejte. Če ne počakate, da se motor segreje, se 

lahko motorno olje pri odstranjevanju ohišja oljnega filtra razliva.  

2.   Prepričajte se, da je ročna zavora zategnjena. 

3 .   Kolesa zavarujte s podložnimi zagozdami. 

4 .  Prekucnite kabino.                                                            

Gl.12-8 

5.  Očistite območje okoli ohišja oljnega filtra, da se vložek filtra pri 

poznejši vgradnji ne umaže. 

6 .   Za sprostitev ohišja oljnega filtra (1) ga zasukajte v nasprotni 

smeri urnega kazalca (pribl. dva obrata in pol). 

7 .  Odstranite odzračevalni vijak (2) ohišja oljnega filtra, tako da ga 

zasukate v nasprotni smeri urnega kazalca. Odstranjen 

odzračevalni vijak zamenjajte z novim vijakom. Po odstranitvi 

odzračevalnega vijaka počakajte vsaj 5 minut, da olje v ohišju v 

celoti izteče. Pri menjavi olja odstranite čep odprtine za 

polnjenje olja in nato izpustni čep.                     

Gl. 12-24 

 

 

8 .  Odstranite ohišje oljnega filtra, tako da ga zasukate v nasprotni 

smeri urnega kazalca. S krpo (3) prestrezite kapljanje olja. 
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9. Odstranite vložek filtra (8) iz ohišja filtra. Če je 

nastavek vložka filtra preveč vtisnjen, vstavite inbus 

ključ (4) in s kladivom (5) udarjajte po ključu, da 

vložek odstranite. 

10. Očistite naležno površino O-tesnila nosilca oljnega 

filtra (6) in O-krožni utor ohišja oljnega filtra. 

11. Zamenjajte O-tesnilo (7) ohišja oljnega filtra z novim. 

Pred vgradnjo na novo O-tesnilo nanesite tanek sloj 

motornega olja.  

  POZOR 
• Uporabite izključno O-tesnilo, ki se dobavi z novim 

vložkom filtra za zamenjavo.  

• Odzračevalni vijak privijte s predpisanim zateznim 

momentom in v nobenem primeru bolj.  

 

12.  Vgradite novi vložek filtra, tako da je votli konec 

obrnjen navzdol. Obvezno uporabite originalni vložek 

filtra MITSUBISHI. 

13.  Na ohišju oljnega filtra namestite novi odzračevalni 

vijak. 

Uporabite novi odzračevalni vijak, ki se dobavi z novim 

vložkom. 

 

 

Pri menjavi motornega olja dolijte potrebno količino 
motornega olja.  

Gl. 12-24 

14.  Zategnite ohišje oljnega filtra.  

15.  Pustite motor vklopljen, kot je opisano na 7. strani 5. 

poglavja, in ga nato zaženite.  

16.  Med tekom motorja se prepričajte, da ne izteka olje.  

Izklopite motor, počakajte vsaj 10 minut in nato 

preverite nivo olja. 

 

1.2 Modeli z dvojno kabino 

1.  Prepričajte se, da je ročna zavora zategnjena.  

2.  Kolesa zavarujte s podložnimi zagozdami.  

3.  Če je motor hladen, ga segrevajte, dokler temperatura 

motornega olja ne doseže pribl. 40 °C (motor mora v 

prostem teku delovati pribl. 20 minut, da se temperatura 

motornega olja z 0 zviša na 40 °C).   

 

 

 

 

NAPOTEK: 

Motor obvezno segrejte. Če ne počakate, da se motor segreje, s 

lahko motorno olje pri odstranjevanju ohišja oljnega filtra razliva. 

Zatezni moment 

1,5 ± 0,6 Nm 

(od 0,15 do 0,06 kpm) 
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4. Vozila z volanom na levi strani: odstranite zadnjo stran (3) 

stranskega pokrova motorja, tako da odstranite vijake (1) in 

sponki (2). Če zaradi pomanjkanja prostora ne morete 

uporabiti orodja, odstranite čelno stran (4) stranskega pokrova 

motorja. Odprite odprtino za vzdrževanje motorja. Vozila z 

volanom na desni strani: odprite kontrolno odprtino motorja 

pod sovoznikovim sedežem. 

Gl. 12-6 

5. Očistite območje okoli ohišja oljnega filtra, da se vložek filtra 

pri poznejši vgradnji ne umaže. 

6. Za sprostitev ohišja oljnega filtra (5) ga zasukajte v nasprotni 

smeri urnega kazalca (pribl. dva obrata in pol). 

7. Odstranite odzračevalni vijak (6) ohišja oljnega filtra, tako da 

ga zasukate v nasprotni smeri urnega kazalca. Odstranjen 

odzračevalni vijak zamenjajte z novim vijakom. Po odstranitvi 

odzračevalnega vijaka počakajte vsaj 5 minut, da olje v ohišju 

v celoti izteče. Pri menjavi olja odstranite čep odprtine za 

polnjenje olja in nato izpustni čep.  

Gl. 12-24 

8. Odstranite ohišje oljnega filtra, tako da ga zasukate v 

nasprotni smeri urnega kazalca. S krpo (7) prestrezite 

kapljanje olja.  

9. Odstranite vložek filtra (12) iz ohišja filtra. 

Če je nastavek vložka filtra preveč vtisnjen, vstavite inbus ključ 

(8 ) in s kladivom (9) udarjajte po ključu, da vložek odstranite. 

10. Očistite naležno površino O-tesnila nosilca oljnega filtra (10) in 

O-krožni utor ohišja oljnega filtra. 

11. Zamenjajte O-tesnilo (11) ohišja oljnega filtra z novim. Pred 

vgradnjo na novo O-tesnilo nanesite tanek sloj motornega olja. 

 

  POZOR 
• Uporabite izključno O-tesnilo, ki se dobavi z novim vložkom filtra 

za zamenjavo. 

• Odzračevalni vijak privijte s predpisanim zateznim momentom in 

v nobenem primeru bolj. 

12. Vgradite novi vložek filtra v ohišje filtra, tako da je votli konec 

obrnjen navzdol. Obvezno uporabite originalni vložek filtra 

MITSUBISHI. 
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15.  Pustite motor vklopljen, kot je opisano na 7. strani 5. 

poglavja, in ga nato zaženite.  

16.  Med tekom motorja se prepričajte, da ne izteka olje.  

Izklopite motor, počakajte vsaj 10 minut in nato 

preverite nivo olja. 

17.  Pri vozilih z volanom na levi strani ponovno namestite 

stranski pokrov motorja. Pri namestitvi upoštevajte 

navodila za demontažo, izvedite jo v obratnem vrstnem 

redu kot demontažo. 

2 Zamenjava f i l t ra  za gor ivo  

 

 

 OPOZORILO 
• Gorivo je zelo lahko vnetljivo in zaradi nevarnosti 

požara ali eksplozije ne sme priti v bližino vročih 

predmetov ter odprtega ognja. 

• Vložka filtra za gorivo v nobenem primeru ne 

zamenjajte neposredno po vožnji vozila, ker je vložek 

vroč in se lahko opečete. Počakajte, da se vložek ohladi.  

• Razlito gorivo vedno pobrišite. Po vgradnji filtra za 

gorivo se prepričajte, da gorivo ne izteka . Zaradi 

iztekanja goriva lahko pride do požara ali eksplozije.  

• Uporabite izključno filter za gorivo, ki je predpisan za 

vaše vozilo. Možna posledica uporabe drugih filtrov je 

uhajanje goriva, kar lahko povzroči požar ali eksplozijo. 

• Pri menjavi vložka filtra za gorivo obvezno uporabljajte 

posebno orodje za demontažo in ponovno vgradnjo   

ohišja filtra za gorivo. Če ponovna vgradnja ohišja filtra 

za gorivo ni ustrezna, lahko gorivo izteka, poškoduje pa 

se lahko tudi sam filter, kar lahko povzroči požar in/ali 

eksplozijo. Če posebnega orodja nimate, se obrnite na 

pooblaščeno prodajno organizacijo oz. pooblaščenega 

prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

13. Na ohišju oljnega filtra namestite novi odzračevalni 

vijak. 

 

Uporabite novi odzračevalni vijak, ki se dobavi z novim 

vložkom. 
Zatezni moment 1,5 ± 0,6 Nm 

(od 0,15 do 0,06 kpm) 

 

Pri menjavi motornega olja dolijte potrebno količino 

motornega olja.                                           Gl. 12 -24  

14. Zategnite ohišje oljnega filtra.  
Zatezni moment od 25 do 30 Nm (od 2,5 do 

3,0 kgfm) 

Intervali za menjavo 
vsakih 40.000 km ali 

12 mesecev 
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• Pazite, da ohišja filtra ne poškodujete, ker gorivo zaradi 

tega lahko začne iztekati. 

• Med menjavo fi ltra za gorivo v bližini vozila naj ne bo 

cigaret in drugih virov toplote. Ti so nevarni, ker se lahko 

gorivo vname. 

• Menjava filtra se izvaja na omejen prostoru. Pazite, da 

se ne poškodujete na robovih sosednjih delov.  

 

 

 POZOR 
• Vložkov filtra za gorivo ne smete čistiti in ponovno 

uporabiti. 

• Vložek filtra vedno zamenjajte z novim in originalnim 

delom. Uporabljajte samo priporočeni vložek filtra. Pri 

zamenjavi vedno uporabite novi originalni filter za gorivo.  

Vložka filtra v nobenem primeru ne upo rabljajte dlje, kot je 

priporočeno z intervali menjave. Zaradi neupoštevanja 

intervalov lahko pride do poškodb komponent sistema za 

vbrizgavanje goriva. 

• Pazite, da pri zamenjavi vložka filtra za gorivo v sistem 

dovajanja goriva ne pridejo tujki. Zaradi tujkov v sistemu 

dovajanja goriva lahko pride do izpada sistema 

vbrizgavanja goriva. 

• Nikoli ne brcajte oz. udarjajte ob filter za gorivo, ker s tem 

lahko poškodujete notranji senzor.  

Filter za gorivo (1) vozila je vgrajen na enem od mest, ki 

sta prikazani na sliki.  

1.  Prepričajte se, da je parkirna zavora zategnjena.  

2.  Pod kolesa namestite podložne zagozde.  

3.  Očistite območje okoli filtra, da se novi vložek filtra 

pozneje pri vgradnji ne umaže.  

4.  Pod filter za gorivo podstavite posodo, da prestrežete 

gorivo. 
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5. Zrahljajte izpustni vijak (2), tako da ga zasukate v smeri 

puščice, ki je prikazana na sliki, in lahko gorivo izteka iz filtra za 

gorivo. Vijak zrahljajte s kleščami (3) ali podobnim orodjem. Ko 

gorivo izteče, zasukajte vijak v nasprotni smeri puščice. 

 

 

6. Izvlecite vtično povezavo senzorja (4). Ta korak izvedite po 

predhodnem potegu zapornega gumba (5) vtične povezave 

navzgor in izvleku zgornjega dela (6) vtične povezave.  

7. Odklopite vtični spojnik (8) z ohišja filtra za gorivo (7). Za to 

povlecite spodnji del vtičnega spojnika k sebi, da sprostite 

zaklep (9), in nato vtični spojnik takoj povlecite navzgor. 

8. Odstranite ohišje filtra za gorivo, tako da ga s posebnim 

orodjem (10) (na voljo ločeno) zasukate v nasprotni smeri 

urnega kazalca. Pustite, da gorivo izteče iz ohišja. 

9.  Odstranite vložek filtra (11) iz ohišja, tako da ga povlečete 

naravnost navzgor. 

10.  Zamenjajte O-tesnilo (12) ohišja filtra za gorivo (7) z novim. Po 

nanosu tankega sloja motornega olja na novo O-tesnilo ga 

vgradite v ohišje filtra za gorivo. 

Zatezni moment 1,5 Nm (0,15 kgfm) 
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 POZOR 
• Demontaža in vgradnja vložka filtra (11) se morata izvesti 

vzporedno s premo ohišja filtra, ker se sicer senzor (13) v ohišju 

lahko poškoduje. 

• Uporabite izključno O-tesnilo, ki se dobavi z novim vložkom filtra 

za zamenjavo. 

11. Vgradite novi originalni vložek filtra v ohišje filtra, kot je 

prikazano na sliki, in pri tem pazite na usmeritev vložka. 
Vložek filtra vstavite vodoravno. 

 

 POZOR 
• Previdno namestite ohišje filtra za gorivo, da ne zasukate oz. 

poškodujete O-tesnila. 

• Vložka filtra nikoli ne uporabite ponovno. 

12. Vgradite ohišje filtra za gorivo, tako da ga zasukate v smeri 

urnega kazalca. 

Ohišje sukajte, dokler se ne prilega. Prepričajte se, da se 

štrlina (14) na ohišju prilega glavi filtra (15). 

 

 POZOR 
Vedno se prepričajte, da se štrlina na filtru za gorivo prilega glavi 

filtra. Če se komponente ne prilegajo, ste ohišje filtra za gorivo 

zasukali premalo ali preveč. 

V obeh primerih izteka gorivo ali se ohišje filtra za gorivo 

poškoduje.  

 

13. Namestite vtični spojnik senzorja na ohišju filtra za gorivo in 

nato vtični spojnik priklopite. Pri tem upoštevajte navodila za 

demontažo in namestitev izvedite v obratnem vrstnem redu 

kot demontažo. 

14. Odzračite sistem dovajanja goriva. Stikalo zaganjalnika držite 

30 sekund v položaju »ON«, da se sistemu dovajanja goriva 

dovaja gorivo. 

15. Zaženite motor in se prepričajte, da gorivo ne izteka. V 

nekaterih primerih lahko traja največ 30 sekund, da se motor 

zažene. 

 

NAPOTEK: 

Pri zamenjavi vložka filtra pride do vdora zraka v sistem dovajanja 

goriva, kar prepreči zagon motorja. Ob prvem zagonu motorja po 

zamenjavi vložka filtra držite stikalo zaganjalnika 30 sekund v 

položaju »ON«, da se sistem odzrači, in nato zaženite motor.
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3 Čiščenje in menjava zračnega f i l t ra  

 

 

 OPOZORILO 

Pri čiščenju zračnega filtra nosite zaščitna očala in zaščito za 

obraz, da oči in dihala zaščitite pred prahom. Uporabljajte filter 

za prah, tako da prah ne razprši v zrak. 

 

 POZOR 
Vložek zračnega filtra čistite ob predpisanih intervalih za čiščenje. 

Zaradi neupoštevanje teh navodil pride do predčasne zasičenosti 

filtra trdih delcev s finim prahom in končno do izpada sistema. Po 

drugi strani lahko z nepotrebnim pogostim čiščenjem vložek 

poškodujete in posledično lahko motor uvleče prah in druge tujke. 

 

NAPOTEK: 

Če se vložek zamaši in se moč motorja posledično zmanjša, je 

treba vložek očistiti oz. zamenjati, četudi interval za čiščenje oz. 

menjavo še ni potekel. 

Intervali za preverjanje 

stanja vložka zračnega 

filtra na prikazovalniku za 

prah 

ob preverjanju pred začetkom 

uporabe 

Intervali za menjavo vsakih 40.000 km 
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• Preverjanje stanja vložka zračnega filtra s prikazovalnikom 

za prah 

Prikazovalnik za prah je v bližini zračnega filtra. Če je v 

okencu prikazovalnika (1) prikazan rdeč signal, je vložek 

zračnega filtra zamašen. Vložek nemudoma očistite.  

• Ponastavitev prikazovalnika za prah 

Po čiščenju vložka zračnega filtra pritisnite tipko za 

ponastavitev (2). Rdeči signal izgine iz okenca 

prikazovalnika za prah. 
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•  Demontaža  

1. Prepričajte se, da je ročna zavora zategnjena. 

2. Pod kolesa namestite podložne zagozde. 

<Tip  1>  

•  Demontaža  

1. Odstranite sponke (1) (4 mesta).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Odstranite ohišje zračnega filtra (4), pokrov (2) in vložek (3). 
 

•  Vgradnja  

Vgradnjo izvedite v obratnem vrstnem redu kot demontažo. 

Zagotovite, da je štrlina (5) ohišja zračnega filtra na nasprotni 

strani štrline (6) ohišja. 
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<Tip 2> 

1. Sprostite sponki (1) in odstranite pokrov (2), tako da ga 

povlečete k sponkama. 

2. Potisnite vzvod zapaha (3) v ohišju vložka zračnega filtra v 

položaj »UNLOCK« (odklenjeno).  

3. Vložek (4) povlecite naravnost navzdol in ga tako odstranite. 

•  Vgradnja 

1. Vstavite vložek zračnega filtra vodoravno v ohišje vložka 

zračnega filtra. 

2. Potisnite vzvod zapaha v ohišju vložka zračnega filtra v 

položaj »LOCK« (zaklenjeno). 
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3. Namestite pokrov na ohišje, tako da štrlini (5) pokrova 

vstavite v izvrtini (6) ohišja in nato pritrdite sponki. 

  POZOR 

Vgradite vložek zračnega filtra v ohišje in ohišje popolnoma 

zaprite. Zaradi zlomljenega tesnila ali zrahljane pritrditve sponk 

motor vsesava prah oz. tujke in posledično pride do predčasne 

obrabe batov in puš valjev. 

 

• Preverjanje, čiščenje 

<Tip 1> 

1. S strani maske vložka na celotno površino usmerite 

enakomeren curek stisnjenega zraka, da odstranite prah.  

2. Z žarnico posvetite s strani maske (1) vložka, da preverite, 

ali uhaja zrak. Preverite tudi tesnilo glede razpok in 

poškodb. 

3.  S krpo očistite notranjo stran ohišja (2) in pokrova (3). 

4.  Če pri preverjanju ugotovite težavo z vložkom oz. je bil 

predpisani čas za menjavo dosežen, vložek zamenjajte z 

novim. 
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<Tip 2> 

1. Odstranite prah s pihanjem stisnjenega zraka na vse 

površine vložka zračnega filtra. S pihanjem pričnite na koncu 

z nameščenim tesnilom (7). 

 

 POZOR 
•  Prah lahko škoduje vašemu zdravju. Pri čiščenju vložka 

zračnega filtra nosite protiprašno masko, da zmanjšate 

vdihavanje prahu. Tudi pri demontaži in vgradnji pokrova nosite 

debele rokavice. 

•  Tlak stisnjenega zraka vzdržujte pod 685 kPa (7 kp/cm2), da 

ne poškodujete vložka. 

•  V nobenem primeru ne udarjajte po vložku oz. z njim ne 

udarjajte ob druge predmete. 

•  Če so na vložku oljne saje ali prah, ga zamenjajte ne glede na 

načrtovani čas za menjavo.  

2. Na stran vložka zračnega filtra s tesnilom posvetite z žarnico 

in se prepričajte, da ni lukenj, skozi katere bi svetloba 

prodirala v vložek. Preverite tesnilo glede razpok in drugih 

poškodb. 

3. S krpo očistite notranjo stran ohišja in pokrova. Posebej 

temeljito očistite tesnilne predele. 

4. Če pri preverjanju ugotovite, da je vložek filtra poškodovan, 

oz. je interval za menjavo potekel, vložek zamenjajte z 

novim. 

• Menjava 

Pri menjavi uporabite originalen vložek filtra. 

Odstranite vložek zračnega filtra iz ohišja in ga zamenjajte z 

novim. 
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Izpust vode iz filtra za gorivo 

Če zasveti opozorilna lučka , je količina vode v filtru za 
gorivo prekoračila mejno vrednost. 

Pustite, da voda izteče na naslednji način: 

 
 OPOZORILO 

•  Ne razlijte goriva. Če se to vseeno zgodi, ga temeljito 

pobrišite. 

•  Med izpuščanjem vode iz filtra za gorivo v bližini vozila naj 

ne bo cigaret in drugih virov toplote, ker se zaradi teh gorivo 

lahko vname. 

•  Pazite, da se med izpustom vode iz filtra za gorivo ne 

poškodujete na robovih sosednjih delov. 

•  Pazite, da ne poškodujete ohišja filtra za gorivo, ker 

posledično gorivo začne iztekati. 

•  Vode iz filtra za gorivo v nobenem primeru ne izpuščajte 

neposredno po vožnji z vozilom. Filter za gorivo je po vožnji 

zelo vroč in zaradi tega se lahko opečete. Pred izpustom vode 

počakajte, da se filter za gorivo ohladi. 

Filter za gorivo (1) vozila je vgrajen na enem od mest, ki sta 

prikazani na sliki.  

 

1. Prepričajte se, da je parkirna zavora zategnjena. 
2. Pod kolesa namestite podložne zagozde. 
3. Pod filter za gorivo postavite posodo. 

4. Za izpust vode iz filtra zasukajte izpustni vijak filtra za gorivo 

(2) s kljunastimi kleščami (1) ali podobnim orodjem le 

nekoliko v nasprotno smer urnega kazalca. 

5. Ko prične iztekati čisto gorivo, izpustni vijak z zasukom v 

smeri urnega kazalca zategnite. 

 

6. Odzračite sistem dovajanja goriva. Stikalo zaganjalnika 

držite 30 sekund v položaju »ON«, da se sistemu dovajanja 

goriva dovaja gorivo. 

7. Zaženite motor in se prepričajte, da gorivo ne izteka. V 

nekaterih primerih lahko traja največ 30 sekund, da se 

motor zažene. 

Zatezni moment 1,5 Nm (0,15 kgfm) 
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 OPOZORILO 
•  Poleg vode izteka tudi gorivo. 

Pazite, da z območja v bližini filtra za gorivo očistite razlito 

gorivo. Gorivo, ki ostane na površinah, se lahko vname. 

•  Prepričajte se, da gorivo ne izteka iz filtra ali sosednjih 

delov. Izteklo gorivo lahko povzroči požar. 

 

NAPOTEK: 

Pri izpuščanju vode iz filtra za gorivo je v sistem dovajanja 

goriva prodrl zrak. Zrak v sistemu preprečuje zagon motorja. 

Pred zagonom motorja je treba sistem dovajanja goriva 

odzračiti. 
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Hladilno sredstvo za motor –  prever janje in  

menjave  

 

1 Pr iporočeno h ladi lno sredstvo:  

Uporabljajte hladilno sredstvo s predpisanim deležem hladilne 

tekočine FUSO DIESEL LONG LIFE COOLANT in mehke 

vode. 

Ker ta dodatek vsebuje protikorozijsko zaščito in tudi sredstvo 

proti zmrzovanju, je naprava za hlajenje zaščitena v vseh letnih 

časih. 

 

2 Voda v povezavi  s  h ladi ln im sredstvom  

Uporabljajte mehko vodo z naslednjimi lastnostmi. Zaradi 

umazanije in nastanka korozije ne uporabljajte trde vode iz 

vodnjakov in rek. 

 

 

3 Uporaba h ladi lne tekoč ine FUSO DIESEL 

LONGLIFE COOLANT  

FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT je hladilna tekočina na 

osnovi etandiola z zaščito pred zmrzovanjem (SAE J814-C), ki 

ščiti pred zmrzovanjem in korozijo. 

FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT se uporablja kot dodatek 

hladilnega sredstva, ki se do predpisane koncentracije zmeša z 

mehko vodo. 

Intervali za 

preverjanje ob preverjanju pred začetkom uporabe in 

vsakih 30.000 km ali 12 mesecev 

Intervali za 

menjavo 
vsakih 24 mesecev 

Skupna trdota vode 300 ppm ali manj 

Žveplo S04- 100 ppm ali manj 

Klor Cl- 100 ppm ali manj 

Skupne raztopljene trdne 

snovi 
500 ppm ali manj 

pH od 6 do 8 
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 NEVARNOST 
• HLADILNA TEKOČINA FUSO DIESEL LONGLIFE 

COOLANT JE STRUPENA. ČE POMOTOMA PRIDE DO 

ZAUŽITJA, JE TREBA ZAUŽITO TEKOČINO IZBRUHATI IN 

TAKOJ POISKATI ZDRAVNIŠKO POMOČ. ČE TEKOČINA 

PRIDE V OČI, TE TAKOJ IZPIRAJTE NAJMANJ 15 MINUT 

Z VODO IN POIŠČITE ZDRAVNIŠKO POMOČ. 

• ČE PRIDE HLADILNA TEKOČINA FUSO DIESEL 

LONGLIFE COOLANT V STIK S KOŽO, JO TAKOJ 

SPERITE IN KOŽO TEMELJITO UMIJTE Z VELIKO 

KOLIČINO ČISTE VODE TER MILOM. ČE SE NE 

POČUTITE DOBRO ALI NA KOŽI ČUTITE BOLEČINE, 

TAKOJ POIŠČITE ZDRAVNIŠKO POMOČ. 

ČE PRIDE TEKOČINA V STIK Z OBLEKO, TO TAKOJ 

OČISTITE Z VODO IN MILOM. 

• HLADILNE TEKOČINE FUSO DIESEL LONGLIFE 

COOLANT NE UPORABLJAJTE V ZAPRTIH OZ. SLABO 

PREZRAČEVANIH PROSTORIH. ČE PRIDE DO 

VDIHOVANJA VEČJIH KOLIČIN PLINOV TEKOČINE FUSO 

DIESEL LONGLIFE COOLANT, POJDITE NA SVEŽ ZRAK, 

OSTANITE MIRNI IN VZDRŽUJTE TOPLOTO. ČE VAM 

POSTANE SLABO ALI SE SICER NE POČUTITE DOBRO, 

TAKOJ POIŠČITE ZDRAVNIŠKO POMOČ. 

• HLADILNO TEKOČINO FUSO DIESEL LONGLIFE 

COOLANT TAKOJ PO UPORABI ZAPRITE. 

• HLADILNE TEKOČINE FUSO DIESEL LONGLIFE 

COOLANT NE SHRANJUJTE NA DOSEGU OTROK, KER 

JO LAHKO TI POMOTOMA ZAUŽIJEJO. 

• HLADILNA TEKOČINA FUSO DIESEL LONGLIFE 

COOLANT JE LAHKO VNETLJIVA, ZATO JE NE 

IZPOSTAVLJAJTE ODPRTEMU PLAMENU. 

• PRI RAVNANJU S HLADILNO TEKOČINO FUSO DIESEL 

LONGLIFE COOLANT NOSITE ORGANSKO ZAŠČITNO 

MASKO, ZAŠČITNA OČALA, ROKAVICE, ODPORNE 

PROTI OLJU, IN/ALI ZAŠČITNO OBLEKO. 

 POZOR 

Ne uporabljajte izdelkov za zaščito pred zmrzovanjem na 

osnovi metanola ali metoksipropanola. Ti lahko motor resno 

poškodujejo. 

Hladilne tekočine FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT nikoli 

ne mešajte z drugimi znamkami hladilnega sredstva z 

dolgotrajnim delovanjem ali dodatkov za zaščito pred 

zmrzovanjem oz. protikorozijskih dodatkov. S tem se 

zmogljivost hladilnega sredstva zmanjša. Če se je predhodno 

uporabljalo drugo hladilno sredstvo z dolgotrajnim delovanjem, 

zdaj pa želite uporabiti hladilno tekočino FUSO DIESEL 

LONGLIFE COOLANT, hladilni sistem obvezno temeljito 

sperite. 
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Na podlagi naslednje tabele lahko določite pravilno 

koncentracijo hladilne tekočine FUSO DIESEL LONGLIFE 

COOLANT glede na najnižjo temperaturo, pri kateri se vozilo 

uporablja. 

Koncentracija hladilne tekočine FUSO DIESEL LONGLIFE 

COOLANT (v odstotkih) 

 

 

  POZOR 

Uporabljajte mešanice z od 30 do 60 % hladilne tekočine 

FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT. Pravilna koncentracija 

pri normalnih temperaturah je 30 %. Pri koncentraciji pod 30 % 

dodatek ne deluje več kot protikorozijska zaščita, pri 

koncentraciji nad 60 % deluje samo kot sredstvo proti 

zmrzovanju. 

4.  Preverjanje 

NAPOTEK: 
•  Nivo hladilnega sredstva vedno preverjajte pred zagonom 

motorja, ko je temperatura hladilnega sredstva nizka. 

Hladilno sredstvo se s segrevanjem razteza in nivo se 

prikaže višje, kot je dejansko. 

• V ekspanzijski posodi lahko nastanejo usedline, ki pa ne 

povzročajo nobenih težav.  

1.  Nivo hladilnega sredstva preverite pred zagonom motorja, 

ko je hladilno sredstvo hladno. 

2.  Količina hladilnega sredstva je zadostna, če je nivo v 

ekspanzijski posodi (1) med oznakama »FULL« (polno) in 

»LOW« (prazno). 

3.  Če je nivo hladilnega sredstva pod oznako »LOW« 

(prazno), se prepričajte, da hladilno sredstvo ne izteka, in 

ga nato dolijte do oznake »FULL« (polno). 

4.  Preverite, ali iz hladilnika in gibkih cevi hladilnika izteka 

hladilno sredstvo. Če na mestu, kjer je stalo vozilo, na tleh 

opazite vodo, hladilno sredstvo najverjetneje izteka. 

Če je nivo hladilnega sredstva nenavadno nizek in po 

dolivanju hladilnega sredstva ponovno hitro pade, hladilno 

sredstvo morebiti izteka iz hladilnega sistema. 

Vozilo naj pregledajo v najbližji pooblaščeni prodajni 

organizaciji oz. pri pooblaščenem prodajalcu za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

Najnižja 

temperatura 

–10 °C 

ali 

višje 

–15 °C –20 °C –25 °C –30 °C –35 °C –40 °C 

Koncen- 
tracija 

30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 

Količina hladilnega sredstva 

FEA pribl. 13 litrov 

FGB, FEB, FEC pribl. 13,7 litra 

Vozila s klimatsko napravo za zadnji del 
vozila 

pribl. 14,7 litra 
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5.  Dol ivanje h ladi lnega sredstva  

 

 POZOR 
•  Hladilno sredstvo se običajno doliva prek ekspanzijske 

posode, pri tem se tlačni pokrovček ekspanzijske posode ne 

odpre. 

•  Pri dolivanju hladilnega sredstva morata biti novi dodatek in 

dodatek, ki je že v posodi, iste znamke in imeti isto 

koncentracijo. 

•  Z dolivanjem samo mehke vode se koncentracija hladilnega 

sredstva, ki je že v hladilnem sistemu, zmanjša, kar pomeni 

nižjo raven zaščite pred zmrzovanjem in korozijo. Dolito hladilno 

sredstvo mora vedno vsebovati pravilen delež dodatka in 

mehke vode. 

 

5.1 Dolivanje hladilnega sredstva med preverjanjem 

pred začetkom uporabe 

1.  Če je nivo hladilnega sredstva pod oznako »LOW« 

(prazno), odstranite pokrovček (1) ekspanzijske posode in 

posodo napolnite z mešanico hladilne tekočine FUSO 

DIESEL LONGLIFE COOLANT in mehke vode do oznake 

»FULL« (polno). 

2.  Po dolivanju hladilnega sredstva ponovno trdno namestite 

pokrovček. 
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5.2 Dolivanje hladilnega sredstva po pregretju motorja 

V primeru pregretja motorja količina hladilnega sredstva v 

ekspanzijski posodi in v glavnem delu hladilnika morda ni 

zadostna. 

V poglavju »V primeru pregretja motorja« najdete navodila za 

dolivanje hladilnega sredstva v situacijah s pregretim motorjem.  

Gl. 13-8 

 

 OPOZORILO 
Tlačnega pokrovčka nikoli ne odstranjujte, ko je hladilno 

sredstvo zelo vroče. Neprevidno odstranjevanje pokrovčka je 

nevarno, ker lahko pride do uhajanja vrelega hladilnega 

sredstva in vroče pare ter povzroči opekline. Tlačni pokrovček 

odstranite šele, ko se hladilno sredstvo dovolj ohladi. Pri tem 

pokrovček primite s preloženo debelo krpo in ga počasi 

odprite. 

6 Menjava  

Hladilni sistem je treba pri menjavi hladilnega sredstva sprati. 

 
  OPOZORILO 
•  Hladilnega sredstva ne dolivajte neposredno po vožnji, ker 

so motor, grelno telo, hladilno sredstvo in drugi deli še zelo 

vroči. Če poskusite hladilno sredstvo izpustiti takoj po vožnji, 

se lahko opečete. Pred izpuščanjem počakajte, da se hladilno 

sredstvo ohladi. 

•  Ročice za razbremenitev tlaka nikoli ne aktivirajte, medtem 

ko je hladilno sredstvo vroče, ker lahko pride do uhajanja pare 

in vročega hladilnega sredstva ter posledično do hudih 

opeklin. 

Pred odpiranjem tlačnega pokrovčka ekspanzijske posode 

počakajte, da se hladilno sredstvo ohladi. Nato na pokrovček 

položite primerno krpo in privzdignite ročico za razbremenitev 

tlaka.  

1. Pod izpustno pipo hladilnika motorja postavite posodo, da 

prestrežete hladilno sredstvo. 

2. Odstranite pokrovček (1) z ekspanzijske posode. 
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3.  Prekucnite kabino. 

 Gl.12-8 

Če gre za model z dvojno kabino, omogočite dostop do 

odprtine za preverjanje nivoja tekočine za servovolan in 

hladilnega sredstva motorja.  

 Gl.12-6 

4.  Odstranite tlačni pokrovček (2) ekspanzijske posode, tako 

da ga zasukate v nasprotni smeri urnega kazalca. 

5. Če obstaja, odstranite spodnji pokrov (3) pod hladilnikom. 

6. Za izpust hladilnega sredstva motorja odprite izpustno pipo 

(4) hladilnika.  

NAPOTEK: 

Brizganje hladilnega sredstva motorja, ki izteka, lahko 

preprečite z namestitvijo gibke cevi (običajne, z notranjim 

premerom 7 mm) na nastavek izpustne pipe  (5). 

 

7. Ko hladilno sredstvo v celoti izteče, zaprite izpustno pipo 

hladilnika motorja. 

 

Zatezni moment 2,5 ± 0,5 Nm 
 (0,25 ± 0,05 kgfm) 
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8. Sperite hladilni sistem. 

Skozi odprtino tlačnega pokrovčka nalijte mehko vodo (po 

možnosti rahlo segreto). Tlačni pokrovček ponovno trdno 

namestite, tako da ga zasukate v smeri urnega kazalca. 

Spustite kabino. 

Zaženite motor in ga pustite teči z vrtilno frekvenco, ki je le 

nekoliko višja od vrtilne frekvence v prostem teku, dokler 

prikaz temperature hladilnega sredstva na 

večinformacijskem prikazu ne prikaže 8 . segmenta na skali.

 Gl. 6-8  

Pedal za plin pritisnite do konca in pustite, da motor teče z 

vrtilno frekvenco, ki je le nekoliko višja od vrtilne frekvence v 

prostem teku. 

Motor po 10 minutah izklopite in nato izpustite hladilno 

sredstvo motorja. Bodite zelo previdni, ker je hladilno 

sredstvo zelo vroče. Opisani postopek ponavljajte, dokler 

voda ni čista. 

 

 

  POZOR 
Če so cevovodi hladilnika zamašeni ali je hladilno sredstvo bolj 

umazano kot običajno, naj vozilo pregledajo v pooblaščeni 

prodajni organizaciji oz. pri pooblaščenem prodajalcu za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

 

9. Prepričajte se, da je izpustna pipa hladilnika motorja dobro 

pritrjena. 

10. Prekucnite kabino. Če gre za model z dvojno kabino, 

omogočite dostop do odprtine za preverjanje nivoja 

tekočine za servovolan in hladilnega sredstva motorja. 

11. Hladilno sredstvo (hladilno tekočino FUSO DIESEL 

LONGLIFE COOLANT in mehko vodo) dolijte do zgornje 

strani odprtine tlačnega pokrovčka. Hladilno sredstvo 

dolivajte počasi, da se ne primeša zrak. 

 

 

NAPOTEK: 

Pri polnjenju pri modelu z dvojno kabino hladilno sredstvo 

dolivajte počasi, da preprečite prelivanje sredstva čez polnilni 

nastavek.  

12. Prepričajte se, da se nivo hladilnega sredstva v odprtini 

tlačnega pokrovčka ne zniža, in nato namestite tlačni 

pokrovček (zasukajte ga v smeri urnega kazalca, tako da 

je trdno pritrjen). 

 

  POZOR 
Če hladilni sistem ni v celoti odzračen, lahko to pod določenimi 

pogoji zmanjša učinek hlajenja in povzroči izpad delov motorja. 

Po menjavi hladilnega sredstva z vozilom opravite testno 

vožnjo in nato preverite nivo hladilnega sredstva. 

13. Spustite kabino. 

14. Ekspanzijsko posodo napolnite s hladilnim sredstvom 

(hladilno tekočino FUSO DIESEL LONGLIFE COOLANT in 

mehko vodo) do oznake »FULL« (polno) ter nato ponovno 

namestite pokrovček. 
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15.  Pedal za plin pritisnite do konca in pustite, da motor teče z 

vrtilno frekvenco, ki je le nekoliko višja od predpisane 

vrtilne frekvence v prostem teku, ter tako odzračite hladilni 

sistem. Če je na prikazu temperature hladilnega sredstva 

prikazan 8 . segment na skali, pustite motor še 10 minut teči 

in ga nato izklopite. 

16. Ko je motor ohlajen, odprite tlačni pokrovček in v primeru 

prenizkega nivoja hladilnega sredstva to dolijte, tako da 

hladilno sredstvo doseže zgornjo stran odprtine tlačnega 

pokrovčka. 

17. Tlačni pokrovček ponovno trdno privijte, tako da ga 

zasukate v smeri urnega kazalca. 

NAPOTEK: 

Tlačni pokrovček obvezno trdno privijte, ker sicer v primeru 

pregretja motorja pride do uhajanja vrele vode in pare pod 

visokim tlakom. 

 

 

18. Pustite motor še nekaj minut teči in se prepričajte, da 

hladilno sredstvo ne izteka. 

19. Prepričajte se, da je nivo hladilnega sredstva v ekspanzijski 

posodi v predpisanem območju. Po potrebi hladilno 

sredstvo dolijte. 

20. Namestite spodnji pokrov. 

7. Čiščenje b loka h ladi ln ika in hladilnika za polnilni 

zrak 
Če je hladilnik za polnilni zrak ali sprednja stran bloka hladilnika 

zamašena zaradi blata ali prahu, se učinek hlajenja zmanjša in 

pride do rjavenja. Hladilnik za polnilni zrak in hladilnik čistite v 

rednih intervalih.      Gl. 12-97 
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Klinasti jermen – preverjanje 
 

Samodejni napenjalnik jermenov klinasti jermen samodejno 

pravilno napne, zato vam ga ni treba nastavljati. Prepričajte 

se, da je delovanje samodejnega napenjalnika jermena 

ustrezno. 

Intervali za preverjanje vsakih 40.000 km 

Intervali za menjavo vsakih 120.000 km ali 48 mesecev 

 
 

  OPOZORILO 

Pred preverjanjem jermena za pogon ventilatorjev motor 

obvezno izklopite. Pri delujočem motorju lahko mehanizem 

vrtečih se delov motorja zaradi dotikov oz. neposredne 

bližine uvleče roke, oblačila in druge predmete. Pride lahko 

do poškodb. 

  POZOR 
•  Če se izkaže, da je jermen poškodovan, poskrbite za čim 

hitrejšo menjavo v pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pri 

pooblaščenem prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. V 

primeru pretrganega jermena lahko pride do izpada motorja. 

•  Pri preverjanju pazite, da klinasti jermen ne pride v stik z 

oljem ali mastjo. 

Če jermeni pridejo v stik z oljem ali mastjo, zdrsujejo, to pa 

skrajša njihovo življenjsko dobo. 

NAPOTEK: 

Klinasti jermen zamenjajte vsakih 120.000 km ali 48 

mesecev.
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1.  Prever janje  
1. Prepričajte se, da je ročica ročne zavore zategnjena. 

Kolesa blokirajte s podložnimi zagozdami, da se vozilo ne 

začne premikati. Prekucnite kabino.  

Gl. 12-8 

Če gre za model z dvojno kabino, omogočite dostop do 

pokrova za vzdrževanje motorja pod sovoznikovim sedežem.

  

Gl. 12-6 

2. Preverite, ali je klinasti jermen ustrezno napet, tako da z 

dlanema pritisnite na mesti, označeni s puščicama. 

3. Če je jermen preveč ohlapen, naj vozilo pregledajo v 

pooblaščeni prodajni organizaciji oz. pri pooblaščenem 

prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

4. Preverite tudi, ali so jermeni poškodovani.  

Če na jermenu opazite razpoke ali drugo poškodbe, ga čim prej 

menjajte. Menjava jermena zahteva razstavljanje komponente. Za 

izvedbo del se obrnite na pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 
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Volan – preverjanje 
 
Volan je pomemben varnostni element vozila. Če pri pregledu 

ugotovite nepravilnosti, naj vozilo preverijo na najbližjem 

pooblaščenem prodajnem mestu ali pri pooblaščenem trgovcu za 

vozila MITSUBISHI FUSO. V primeru, da se ta nepravilnost ne 

odpravi, lahko pride do hude nezgode. 

 

1.  Prepričajte se, da je parkirna zavora zategnjena. 

2.  V primeru izklopljenega vozila z mehanskim menjalnikom se 

prepričajte, da je prestavna ročica v položaju prostega teka. V 

primeru izklopljenega vozila s sistemom DUONIC® se 

prepričajte, da je prestavna ročica v položaju »P«. 

3.  Volan previdno zasukajte iz poravnanega položaja 

(nevtralnega položaja) v smeri urnega kazalca in v nasprotni 

smeri urnega kazalca do točk, kjer začutite prvi upor. Razdalja 

med tema dvema točkama ustreza zračnosti volana. Zračnost 

volana preverite pri delujočem in izklopljenem motorju. Če je 

zračnost volana pri delujočem in/ali izklopljenem motorju 

zunaj specifikacije, se obrnite na najbližjo pooblaščeno 

prodajno organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO.  

 

Intervali za preverjanje 

pri preverjanju pred začetkom 

uporabe in vsakih 40.000 km ali 

12 mesecev 

1 Zračnost volana 

NAPOTEK: 

Zračnost volana obvezno preverite pri delujočem 

in pri izklopljenem motorju. 

Zračnost volana 

(na obodu 

volana) 

pri 

izklopljenem 

motorju 

modeli z ločenimi 

obesami sprednjih 

koles 

20 mm 

ali manj 

modeli s togimi 

obesami sprednjih 

koles z listnato 

vzmetjo 

od 10 

do 20 

mm 

Pri motorju v prostem teku od 5 do 

50 mm 
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2 Zrahljanost volana 

1. Za preverjanje prevelike zrahljanosti volana premikajte volan 

od zgoraj navzdol in iz leve v desno. 

2. Če zračnost volana ni v predpisanem območju, se obrnite na 

najbližjega pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI 

FUSO.  

NAPOTEK: 
Pazite, da je zapiralni vzvod za nastavljanje volana dobro pritrjen. 

 

3 Zasuk volana 

1. Vozite počasi in opazujte, ali volan opleta in vozilo vleče na 

stran. Pazite tudi na nenavadno velik upor pri zasukih volana 

oz. grob prehod v nevtralni položaj. 

2. Če ugotovite nepravilnost, se obrnite na najbližjega 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

 OPOZORILO 
Ta preverjanja izvedite na varnem mestu z dobro vidljivostjo. 

Pazite tudi na prometne razmere v okolici. 

Nožna zavora – preverjanje 

Delovna zavora je pomemben varnostni element vozila. Če pri 

pregledu ugotovite nepravilnosti, naj vozilo preverijo na najbližjem 

pooblaščenem prodajnem mestu ali pri pooblaščenem trgovcu za 

vozila MITSUBISHI FUSO. V primeru, da se ta nepravilnost ne 

odpravi, lahko pride do hude nezgode. 

Intervali za preverjanje 

pri preverjanju pred začetkom 

uporabe in vsakih 40.000 km 
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1 Zračnost zavornega pedala  

 

1. Prepričajte se, da je ročna zavora zategnjena. 

2. Večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite tršega 

odziva kot običajno. 

3. Večkrat pritisnite zavorni pedal, da zmanjšate podtlak v 

zavornem sistemu (brez vakuuma). 

 

4. Če zračnost zavornega pedala ne ustreza predpisani 

vrednosti, naj vozilo preverijo na najbližjem pooblaščenem 

prodajnem mestu ali pri pooblaščenem trgovcu za vozila 

MITSUBISHI FUSO.  

2 Hod zavornega pedala  

• Zaženite motor v prostem teku. 

• Do konca pritisnite zavorni pedal. Preverite, ali je razdalja med 

pritisnjenim pedalom in tlemi ustrezna. 

 

• Če razdalja ne ustreza predpisanim vrednostim, naj vozilo 

preverijo na najbližjem pooblaščenem prodajnem mestu ali pri 

pooblaščenem trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

• V primeru nezadostne razdalje med pedalom in tlemi ali 

mehkega pedala, morda izteka zavorna tekočina ali je v 

hidravličnem zavornem sistemu zrak. Zavorni sistem naj preverijo 

na najbližjem pooblaščenem prodajnem mestu ali pri trgovcu za 

vozila MITSUBISHI FUSO. 

3 Zavorna moč  

Zavore testirajte na varnem mestu. Potem ko preverite, da 

opozorilna lučka  ali  ne zasveti, vozite z majhno 
hitrostjo in preverite, ali je zavorna moč zadostna in enakomerna. 
Če se zaviranje ne izvede kot običajno, z vozilom ne vozite. V 
nobenem primeru ne vozite z vozilom. Vozilo naj temeljito 
preverijo pri najbližjem pooblaščenem generalnem zastopniku ali 
pri trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

 OPOZORILO 

Ta preverjanja izvedite na varnem mestu z dobro vidljivostjo. 

Pazite tudi na prometne razmere v okolici. 

Zračnost zavornega pedala 

(na sredini gume pedala) 
od 0,1 do 3 
mm 

Razdalja pritisnjenega zavornega 

pedala do tal 
najmanj 10 mm 
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Ročna zavora – preverjanje 

 

 

1 Preverjanje ročne zavore 

1. Zategnite zavoro, tako da se vozilo ne more premikati. 

2. Začnite s povsem sproščeno ročno zavoro in nato večkrat 

povlecite ročico s silo aktiviranja 294 N (30 kgf) do končnega 

položaja. Preverite, ali hod ročice (razdalja pri premiku ročice) 

ustreza predpisanim vrednostim. Če hod ne ustreza 

predpisanim vrednostim, naj vozilo preverijo na najbližjem 

pooblaščenem prodajnem mestu ali pri pooblaščenem trgovcu 

za vozila MITSUBISHI FUSO.  

 

3. Pazite, da je ročica ročne zavore fiksna. 

2 Zavorna moč 

Vozilo zaustavite na suhem, strmem cestišču, zategnite ročno 

zavoro in preverite, ali zadrži vozilo. Če primerno strmo cestišče ni 

na voljo, vozite počasi in upravljajte ročno zavoro, da ugotovite, ali 

je razpoložljiva zavorna moč zadostna. Če se zaviranje ne izvede 

kot običajno, vozila v tem stanju ne vozite. Obrnite se na 

najbližjega generalnega zastopnika ali trgovca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

 OPOZORILO 

Ta preverjanja izvedite na varnem mestu z dobro vidljivostjo. 

Pazite tudi na prometne razmere v okolici.

 

 

Intervali za preverjanje 

pri preverjanju pred začetkom 

uporabe in vsakih 40.000 km 

Hod ročice ročne zavore od 7 do 9 zarez 
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Sklopka – preverjanje 

 

<Vozila z mehanskim menjalnikom> 

Preverite stanje sklopke. Če opazite kaj nenavadnega, se obrnite 

na najbližjega pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI 

FUSO. 

1 Zračnost pedala sklopke 

 

1. Prepričajte se, da motor ne deluje. 

2. Zategnite ročno zavoro. 

3.  Prestavno ročico nastavite v položaj prostega teka. 

4.  Izmerite zračnost pedala sklopke z rahlim pritiskom s prstom 

na sredino pedala do točke upora (zračnost) (1). Izmerite 

razdaljo tega premika. Če razdalja zračnosti ne ustreza 

predpisanim vrednostim, je potrebna ponovno nastavitev. 

Potrebne nastavitve naj izvede pooblaščeni generalni 

zastopnik ali trgovec za vozila MITSUBISHI FUSO.  

2 Upravljanje sklopke 

Upoštevajte, da mora biti upravljanje pedala sklopke možno brez 

nenavadnih zvokov oz. prekomernega upora. S pritiskanjem 

pedala sklopke mora biti pretikanje v različne prestave enostavno, 

menjalnik pa se ob počasnem spuščanju pedala sklopke rahlo 

zaskoči. 

Zračnost pedala sklopke (na sredini 

gume pedala) 
od 0,2 do 4 mm 
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Pnevmatike – preverjanje 

 

 

1 Prever janje t laka polnjenja  

• Z zračnim manometrom preverite, ali je tlak v pnevmatikah 

ustrezen. 

Če tlak ni ustrezen, ga prilagodite glede na navedeni standardni 

tlak. 

• Tlak v pnevmatikah je treba preveriti nastavite pred vožnjo, ko 

so pnevmatike še hladne. Pazite, da so zapirala zračnih ventilov 

dobro nameščena. 

• Če je vozilo opremljeno z rezervnim kolesom, z zračnim 

manometrom preverite, ali je tlak v rezervnem kolesu ustrezen. 

• Na stebričku voznikovih vrat je nalepka z navedbo 

standardnega tlaka polnjenja. Vzdržujte tlake v pnevmatikah, ki 

so navedeni na nalepkah.  

 

 OPOZORILO 

• Pri previsokem ali prenizkem tlaku v pnevmatikah je 

kakovost vožnje zelo slaba in pride lahko do poškodb tovora. 

Poleg tega se lahko v primeru prenizkega tlaka pnevmatika 

pregreje in nato poči. 

• Tlak notranjih in zunanjih pnevmatik v primeru dvojnih koles 

mora biti enak. 

• Tlaka v pnevmatikah za hitro vožnjo ni treba zvišati. 

 

 

  POZOR 

Želeni tlak v pnevmatikah je določila in priporočila organizacija 

ETRTO (The European Tire and Rim Technical Organization). Če 

pnevmatike vozila niso bile proizvedene v podjetju, ki je del 

organizacije ETRTO, uporabljajte tlake, ki jih priporoča 

proizvajalec pnevmatik, oz. tlak nastavite glede na lokalna 

določila. 

NAPOTEK: 

Tlak v pnevmatikah bo neposredno po vožnji višji kot pred njo. 

Tlak naraste, ker se zrak v pnevmatikah, ko se pnevmatike s 

premikanjem vozila segrejejo, razširi. Iz pnevmatik ne izpuščajte 

zraka. Tlak se ponovno uravna na standardno vrednost, ko se 

pnevmatike ohladijo. 

• Po preverjanju in nastavljanju tlaka v pnevmatikah ne pozabite 

ponovno pritrditi pokrovčkov ventilov. 

Intervali za 

preverjanje 
pri preverjanju pred začetkom 

uporabe 
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2 Preverjanje debel ine prof i la  

Pazite, da preostala globina profila ustreza predpisom. 

 

 

Pri obrabljenosti profila se na mestih, označenih z , 

prikažejo oznake za drsenje (1) (prekinjeni deli žlebov).  

Takoj ko postanejo te oznake vidne, pnevmatike 

zamenjajte, ker je njihova nadaljnja uporaba nevarna.  

 Gl.12-67 

 OPOZORILO 

Če je preostali profil premajhen, pnevmatike drsijo in 

možnost splavanja pri hitri vožnji se poveča. Do 

splavanja pride pri hitrih vožnjah na mokrih cestah. Ko 

vozilo drsi po vodi, se pnevmatike vrtijo v prazno in drsijo 

po vodnem filmu; voznik izgubi nadzor nad krmilom in 

zavoro.  

3 Prever janje prof i la  g lede razpok,  poškodb in 

zadr t ih  tujkov  

Preverite profil in tudi stranska dela vseh pnevmatik glede 

razpok, poškodb in velike ali nenavadne obrabljenosti. 

Preverite tudi, ali so v profilu oz. med pnevmatikami pri 

dvojnih kolesih kovinski delci, žeblji ali kamenje.

Mejna vrednost globine žleba 
pnevmatike 1,6 mm 
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Zamenjava pnevmatik  

1 Podpiranje vozila 

 

  OPOZORILO 
• Zategnite ročno zavoro. 

• Vozilo podprite na trdnih, ravnih tleh. Če vozilo podprete na 

strmini ali na mehkih tleh, lahko dvigalka zdrsne in posledično 

lahko pride do nezgode. 

• Vozilo podprite v skladu s predpisi. Če vozilo podprete na 

drugem delu karoserije, lahko dvigalka zdrsne in posledično 

lahko pride do nezgode. 

• Pazite, da na dvigalki oz. podprtem mestu ni olja ali maziva. 

(Mast pobrišite.) V nasprotnem primeru lahko dvigalka zdrsne 

in pride lahko do nezgode. 

• Vozila, medtem ko je podprto, ne zaganjajte. Zaradi vibracij 

motorja lahko dvigalka zdrsne. 

• Ne lezite pod vozilo, medtem ko je podprto. To je zelo 

nevarno, ker vas vozilo, če dvigalka zdrsne, lahko uklešči. 

• Če mora vozilo ostati dalj časa podprto, karoserijo zaradi 

varnosti podprite z betonskimi ali lesenimi kladami. 

• Na enem vozilu nikoli ne uporabljajte dveh ali več dvigalk 

hkrati. 

 

  POZOR 
• Dvigalke ne dvigujte bolj, kot je potrebno. Zaradi tega je lahko 

dvigalka preveč obremenjena. 

• Dvigalka, ki je v vozilu, je prilagojena dotičnemu vozilu. Ne 

uporabljajte je za druga vozila. 

• Navodila za uporabo in ravnanje z dvigalko so na dvigalki. 

Pred uporabo dvigalke morate navodila prebrati. 

1.1 Pred podpiranjem vozila 

• Vozilo parkirajte na ravni, trdni površini. Do konca zategnite 

ročno zavoro. Če ima vozilo mehanski menjalnik, prestavno 

ročico pretaknite v položaj prostega teka. Če je vozilo 

opremljeno s sistemom DUONIC®, prestavno ročico pretaknite 

v položaj »P«. 

• Ne pozabite izklopiti motorja. 

• Če se vam na poti pnevmatika izprazni in jo je treba takoj 

menjati, vozilo pomaknite na varno mesto, kjer ne ovira 

prometa, vklopite opozorilne utripalke in uporabite rdečo ali 

belo ruto, da opozorite voznike, ki vozijo mimo. 
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• Poskrbite, da vsi sopotniki izstopijo. 

• S klado blokirajte kolo, ki je diagonalno nasproti kolesa, ki ga 

boste menjali. 

Primer: 

Blokirajte sprednje levo kolo, če morate menjati desno zadnjo 

pnevmatiko. 

• Pripravite rezervno kolo.     Gl. 12-80 

Če rezervnega kolesa nimate, uporabite naslednje pnevmatike. 

 

2 Uporaba hidravlične dvigalke  

2.1 Namestitev 

1. Če je mesto, kjer želite namestiti dvigalko, previsoko, 

nastavite višino, tako da ročico zasukate v nasprotni smeri 

urnega kazalca (1).  

2. Z utorom na koncu držala za ključ (2) (orodje v vozilu) 

zasukajte ventil za popuščanje (3) do konca v smeri urnega 

kazalca. 

3. Držalo za vijačni ključ potisnite v stojalo (4) dvigalke in 

potiskajte držalo dol in gor, da vozilo dvignete. 

Model Velikost pnevmatike 

FEA0, FEB0 205/70R15C 106/104 

FEA5 205/75R16C 113/111 

FEB7, FEC7 in FG 205/75R17.5 124/122 
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 POZOR 
Dvigalka za vozila z ločeno obeso koles se izvleče in uvleče v 

dveh stopnjah. Z dviganjem vozila prenehajte, ko opazite rumeno 

drugo oznako stopnje (5). V primeru nadaljnjega aktiviranja 

dvigalke se lahko ta poškoduje.  

2.2 Spuščanje 

1. Z utorom na koncu držala za ključ zasukajte ventil za 

popuščanje počasi v nasprotni smeri urnega kazalca. 

 OPOZORILO 

Ventil za popuščanje sukajte počasi. Pri prehitrem sukanju se 

vozilo spusti prehitro in dvigalka lahko zdrsne. 

  POZOR 
• Izpustnega ventila ne odvijte za več kot 2 obrata. 

• Med spuščanjem vozila izpustnega ventila v nobenem primeru 

ne zaprite hitro, ker se lahko dvigalka poškoduje. 

 

 

2. Vzemite dvigalko in vtisnite glavo.  

3. Ventil za popuščanje zasukajte v smeri urnega kazalca. Za 

izvlek glavo bata zasukajte v smeri urnega kazalca. 
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3 Odstranjevanje kolesa  

3.1 Točke za podpiranje na sprednji premi 

• Modeli FE 

<Vozila brez togega stabilizatorja obes z listnato vzmetjo> spodnja 

stran listnate vzmeti 

<Vozila brez togega stabilizatorja obes z listnato vzmetjo> spodnja 

stran listnate vzmeti za jarmovim drogom 

<Vozila z ločenimi obesami koles> mesto na podvozju za 

postavitev dvigalke za sprednjim kolesom 

Če se sprednja kolesa vozila z ločenimi obesami koles podprejo s 

pomično dvigalko (1), med dvigalko in sredino prečnega nosilca 

obese (2) položite leseno desko (3). 

NAPOTEK:  

Dvigalke v  nobenem pr imeru ne namest i te  na podvozju 

(4). 
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• Modeli FG 

Mesto na podvozju za postavitev dvigalke (1) na spodnji strani 

sprednje preme 

3.2 Točka za podpiranje na zadnji premi 

 • Modeli FEBO 

Nastavek za dvigalko (1) na spodnji strani okrova zadnje 

preme 

• Modeli FEAO  

Spodnja stran listnate vzmeti 

•  Modeli FEA5, FEB7 in FEC 
Spodnja površina okrova preme (poleg ločnega nosilca listnate 
vzmeti) 
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• Modeli FG 

Spodnja stran okrova zadnje preme 

3.3 Snemanje kolesa 

 

  OPOZORILO 
• V nobenem primeru se ne spuščajte pod vozilo, če je to 

podprto samo z dvigalko! Dvigalka pod vozilom lahko 

zdrsne. Prav tako ne poskušajte zagnati motorja, ko je 

vozilo podprto. 

• Prepričajte se, da je dvigalka dobro nameščena. Če 

dvigalka zdrsne, lahko pride do hude nezgode. 

• Če mora vozilo ostati dalj časa podprto, okvir šasije zaradi 

varnosti podprite z betonskimi ali lesenimi kladami. 

• Če zadaj odstranite zunanje kolo, ki je pritrjeno z 

enostavnimi maticami, se prepričajte, da notranje kolo ni 

na leseni kladi ali čem podobnem. V nasprotnem primeru 

lahko pride do hude nezgode, ker lahko, če so kolesne 

matice odvite, hkrati odstranite notranje in zunanje kolo. 

  POZOR 
• Če z vozilom prevažate težek tovor, ga raztovorite in šele 

nato podprite. 

• Pri podpiranju vozila dvigalko obvezno namestite na 

predpisanih mestih. Če jo namestite na katerem koli drugem 

mestu, se lahko vozilo poškoduje ali pride do nezgode. 

1. Zategnite ročno zavoro. Pred in za (gledano s strani vozila) 

kolo, ki je diagonalno nasproti kolesa, ki ga želite podpreti, 

podložite zagozde. 

2. Dvigalko postavite pod točko za dviganje vozila in vozilo 

toliko dvignite, da se kolo še dotika tal. 
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 POZOR 
Potem ko vozilo samo malo dvignete, se prepričajte, da je 

dvigalka še vedno dobro nameščena. 

3. S šestrobim natičnim ključem (1) in vijačnim ključem (2) iz 

škatle z orodjem sprostite kolesne matice, tako da jih 

zasukate v prikazano smer. Matic ne odstranite.  

(3) Za desno kolo  

(4) Za levo kolo 

NAPOTEK: 

• Kolesne matice na desnih kolesih imajo desni navoj 

(označene z »R« ali brez vsakršne oznake). Matice na levih 

kolesih imajo levi navoj (označene z »L« ali »LH«). 

• Če želite odstraniti samo zunanje kolo dvojnih koles, 

pritrjenih z dvojnimi maticami, matic notranjega kolesa ni 

treba sprostiti! 

  OPOZORILO 

• Šestrobi ključ pravilno namestite na kolesno matico. V 

nasprotnem primeru ključ zdrsne z matice in lahko 

povzroči poškodbe. 

• Kolesnih matic ne sprostite preveč, da ne poškodujete 

navojev. 

 

4.  Vozilo toliko podprite, da se kolesa privzdignejo s tal. 

5. Odstranite kolesne matice in nato kolo. 

• Enojno kolo (tip enojnih matic) 

Odstranite vse kolesne matice in nato kolo. 

• Dvojna kolesa (tip enojnih matic) 

Odstranite vse kolesne matice in nato hkrati notranje in 

zunanje kolo. 

• Dvojna kolesa (tip dvojnih matic) 

Najprej sprostite matice zunanjega kolesa (5) in odstranite 

zunanje kolo (6); nato dvigalko spustite, s koncem ključa za 

kolesne matice s štirirobim nastavkom sprostite matice 

notranjega kolesa (7) in vozilo ponovno podprite, da odstranite 

notranje kolo (8).  

NAPOTEK: 

Pri vozilih z dvojnimi zadnjimi kolesi, ki so tako kot sprednja 

kolesa pritrjena z enojnimi maticami, lahko, če odstranite enojne 

matice, hkrati snamete notranje in zunanje kolo. 
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 OPOZORILO 

• Če ima vozilo diferencial z omejenim zdrsovanjem, podprtega 

kolesa nikoli ne vrtite. Moč bi se sicer prenesla na kolo na tleh 

in vozilo bi se posledično lahko začelo premikati. 

• Pazite, da ne poškodujete kolesnih vijakov in navojev 

notranjih kolesnih matic.  

 

  POZOR 

Pri podpiranju vozila upoštevajte, da je treba dvigalko namestiti 

izključno na predvidenih mestih, sicer lahko poškodujete vozilo 

ali sebe. 

 

 

 

 

 

 
4 Montaža kolesa 

1. Pred montažo kolesa očistite naslednja območja. Če so 

kolesne matice umazane, se lahko med vožnjo sprostijo. 

(1) Navoji kolesnih vijakov in matic 

(2) Površina nasedanja oz. sferična površina kolesnih 

matic 

(3) Pritrditvena površina za matice ploščnega platišča 

(4) Prilagoditvena priključna površina platišča in kolesnega 

pokrova 

(5) Naležna površina kolesnih matic na platišču in 

kolesnem pokrovu 

(6) Notranja površina matic ploščnega platišča 

(7) Vodilne tirnice za pesto
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 OPOZORILO 
• Če so zgoraj navedeni deli umazani, se matice med 

vožnjo sprostijo. Če so navoji vijakov ali matic 

poškodovani oz. je ploščno platišče razpokano ali 

drugače poškodovano, kolo menjajte z originalnim delom. 

Poškodovano kolo se lahko med vožnjo sprosti in 

povzroči hudo nezgodo. 

• Pritrditvenih površin platišča (8), prilagoditvenih 

priključnih površin dvojnega kolesa (9), površin nasedanja 

kolesnih matic in pritrditvenih površin pesta kolesa v 

nobenem primeru ne lakirajte, ker se zaradi debelejšega 

sloja laka kolesne matice lahko sprostijo. 

• Obvezno uporabljajte predpisane tipe pnevmatik in 

platišč. Kombiniranje diagonalnih in radialnih pnevmatik 

povzroča pomanjkljivo krmiljenje vozila in se mu je treba 

izogniti. Poleg tega lahko kombinirana uporaba različnih 

tipov pnevmatik privede do naslednjih neželenih učinkov: 

• Delovanje sistema ABS (vozila s sistemom ABS) ni 

ustrezno. 

• Tahometer prikazuje hitrost, ki odstopa od dejanske 

hitrosti vozila. 

• Sistem DUONIC® (menjalnik) prestave ne more 

spremeniti v optimalnem trenutku, zato se poraba 

goriva poveča. 

• Pnevmatike se lahko dotikajo okvirja šasije in 

komponent krmila. 

 

 

 

 

2. Kolo montirajte tako, da so kolesni vijaki poravnani z 

odprtinami za vijake na platišču. Nato privijte kolesne matice, 

da platišče ostane v ustreznem položaju. Pri sprednjem 

kolesu pritrdite kolesni pokrov s kolesnimi maticami na 

platišču. Konec prirobnice (8) oz. sferični konec (9) kolesnih 

matic poravnajte glede na platišče.  

 

 OPOZORILO 
Pri montaži kolesa pazite, da ne poškodujete navojev kolesnih 

vijakov in notranjih kolesnih matic. 

NAPOTEK: 

Kolesni vijaki in kolesne matice na desnih kolesih imajo vedno 

desni navoj, na levih kolesih pa levi navoj. 

S preverjanjem območja (10) vsakega vijaka oz. vsake matice 

prepoznate matice in vijake za desna kolesa in tiste za leva 

kolesa. Matice in vijaki za desna kolesa imajo v tem območju 

vtisnjeno oznako »R« oz. nimajo oznake. Matice in vijaki za leva 

kolesa imajo vtisnjeno oznako »L« oz. »LH«. 
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3. Vozilo počasi spuščajte navzdol, dokler se kolesa ne 

dotaknejo tal. 

4. Privijte kolesne matice, kot je prikazano na sliki, in ta 

postopek ponovite 2- do 3-krat. Matice zategnite s 

predpisanim zateznim momentom.  

  OPOZORILO 
• Natični nastavek namestite dobro na kolesno matico. 

Napačno nameščen ključ za kolesne matice zdrsne z 

matice in vas lahko poškoduje. 

• Če matico privijate s silo lastnega telesa, na ključ za 

kolesne matice v nobenem primeru ne pritiskajte preveč 

oz. ga nikoli ne pritegujte sunkovito. Tako lahko matice 

preveč zategnete. Prekomerno zategovanje matic lahko 

trajno spremni obliko vijakov ali deformira površino 

platišča. 

• Kolesne matice je treba priviti s predpisanim zateznim 

momentom. Če matice zategnete premalo ali preveč, 

lahko pride do poškodb komponent ali odvijanja koles. 

Takšno stanje lahko onemogoči vožnjo in poškoduje vozilo 

ali osebe. 

 POZOR 
Kolesne matice je treba zategniti z momentnim ključem; uporaba 

natičnega nastavka in ključa je dovoljena samo v nujnih primerih. 

Po zategovanju kolesnih matic z natičnim nastavkom in ključem 

čim prej preverite zatezni moment z momentnim ključem. 

 

NAPOTEK: 

V primeru <MOKREGA-> privijanja nanesite mast za šasijo ali 

mast za kolesne ležaje na navoj kolesnega vijaka (11) in tudi na 

navoj kolesne matice (12). 

  

Model Zatezni moment Način privijanja 

Modeli 

FEA0 

in 

FEB0 

od 170 do 230 Nm 

(od 17 do 23 kgfm) 

S silo 60 kg pritisnite na 

oznako »WEIGHT« 

(teža) na ključu. 

Vsi 

modeli 

razen 

modelov 

FEA0 

in 

FEB0 

od 450 do 550 Nm 

(od 45 do 55 kgfm) 

S silo 80 kg pritisnite na 

konec ključa. 
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 OPOZORILO 

Nikoli ne uporabljajte masti, ki vsebuje molibdenov disulfid. 

Uporaba masti tega tipa lahko povzroči prevelik zatezni 

moment kolesnih matic in posledično lomljenje kolesnih vijakov 

oz. deformiranje območjih nasedanja matic na platišču. Pride 

lahko celo do tega, da se kolo med vožnjo odvije. 

5. Zadnja dvojna kolesa montirajte v skladu s spodnjim opisom. 

 

 OPOZORILO 

Pri menjavi zunanjega kolesa na vozilu z zadnjimi dvojnimi 

kolesi, ki so pritrjena z dvojnimi kolesnimi maticami, privijte 

najprej notranje kolesne matice in nato zunanje.  

 

NAPOTEK: 

• Pri montaži dvojnih koles pazite, da zračni ventil notranjega 

kolesa ni poravnan z zračnim ventilom zunanjega kolesa. 

• Na notranji pnevmatiki dvojnih koles obvezno namestite 

podaljšek ventila (13). 

• Kolesa, pritrjena z dvojnimi maticami 

Montirajte notranje kolo in nato vozilo ponovno podprite. 

Zunanje kolo nastavite tako, da so kolesni vijaki na sredini 

odprtin za vijake ploščnega platišča, nato kolesne matice 

privijte, tako da niso več zrahljane. 

Spustite vozilo in nato privijte kolesne matice v prikazanem 

vrstnem redu. Ta postopek ponovite 2- do 3-krat in nato 

kolesne matice zategnite s predpisanim zateznim 

momentom. 

• Kolesa, pritrjena z enojnimi maticami 

Notranja in zunanja kolesa nastavite tako, da so kolesni 

vijaki na sredini odprtin za vijake ploščnega platišča, nato 

kolesne matice privijte, tako da niso več zrahljane. 

Spustite vozilo in nato privijte kolesne matice v prikazanem 

vrstnem redu. Ta postopek ponovite 2- do 3-krat in nato 

kolesne matice zategnite s predpisanim zateznim 

momentom. 

 

6. Če želite menjati samo zunanje kolo dvojnih koles, ki so 

pritrjena z dvojnimi maticami, pred montažo zunanjega 

kolesa zategnite notranje kolesne matice s predpisanim 

zateznim momentom. 
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    OPOZORILO 
• Matice zategnite s predpisanim zateznim momentom. 

Prevelik zatezni moment lahko podaljša vijake oz. 

upogne površino ploščnega platišča. 

• Pri menjavi kolesa pazite, da ne poškodujete kolesnih 

vijakov in navojev notranjih kolesnih matic. 

• Med vožnjo po menjavi pnevmatike se kolesne matice 

sprva nekoliko sprostijo. To je posledica »utekanja«. 

Zaradi tega je treba kolesne matice po pribl. 50 do 100 

km vožnje še enkrat zategniti s predpisanim zateznim 

momentom. Po tem matice zategujte v rednih intervalih. 

• Pritrditvenih površin platišča (14), prilagoditvenih 

priključnih površin dvojnega kolesa (15), površin 

nasedanja kolesnih matic in pritrditvenih površin pesta 

kolesa v nobenem primeru ne lakirajte, ker se zaradi 

debelejšega sloja laka kolesne matice lahko sprostijo. 

• Uporabljajte predpisane pnevmatike. Kombiniranje 

diagonalnih in radialnih pnevmatik povzroča 

neenakomerno krmiljenje in se mu je treba na vsak način 

izogniti.  

 

Vrtenje pnevmatik 

Obraba pnevmatike je odvisna od položaja na vozilu. Za 

enakomerno obrabo in daljšo življenjsko dobo je treba 

pnevmatike v rednih intervalih menjavati. 

 Na eni premi naj bo enaka vrsta pnevmatik. Če na eni 

premi uporabite različne pnevmatike, lahko vozilo pri 

zaviranju vleče na stran, ob tem pa lahko izgubite nadzor 

nad smerjo vozila. 

 Uporabljajte naslednje pnevmatike. 

 

  

Model Velikost pnevmatike 

FEA0, FEB0 205/70R15C 

FEA5 205/75 R1 6C 
FEB7, FEC7 in FG 205/75R1 7.5C 
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  OPOZORILO 

• Obvezno uporabljajte predpisane tipe pnevmatik in platišč. 

Kombiniranje diagonalnih in radialnih pnevmatik povzroča 

pomanjkljivo krmiljenje vozila in se mu je treba izogniti. 

Poleg tega lahko kombinirana uporaba različnih tipov 

pnevmatik privede do naslednjih neželenih učinkov: 

• Delovanje sistema ABS ni ustrezno. 

• Tahometer prikazuje hitrost, ki odstopa od dejanske 

hitrosti vozila. 

• Sistem DUONIC® (menjalnik) prestave ne more 

spremeniti v optimalnem trenutku, zato se poraba goriva 

poveča. 

• Pnevmatike se lahko dotikajo okvirja šasije in 

komponent krmila. 

• Med vožnjo po menjavi pnevmatike se kolesne matice 

sprva nekoliko sprostijo. To je posledica »utekanja«. Zaradi 

tega je treba kolesne matice po pribl. 50 do 100 km vožnje 

še enkrat zategniti s predpisanim zateznim momentom. Po 

tem matice zategujte v rednih intervalih. 

  POZOR 
• Z novimi pnevmatikami vozite 200 km ali več z hitrostjo 60 

km/h ali nižjo. Po tem utekanju preverite tlak v vsaki novi 

pnevmatiki. 

• Če pri sprednjih in zadnjih kolesih uporabljate različne vzorce 

tekalne površine, izberite za sprednja kolesa pnevmatike z 

rebrastim profilom in za zadnja kolesa pnevmatike s profilom 

z močnejšim oprijemanjem. 

 

 

NAPOTEK: 

• Nove pnevmatike so vir toplote in se hitreje obrabijo. 

• Prepričajte se, da je na notranjem kolesu dvojnih koles 

nameščena zaklopka (1). 
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Rezervno kolo 

<Vozila z rezervnim kolesom> 

S časom se rezervno kolo vedno nekoliko prazni. Zato vzdržujte 

nekoliko višji tlak v pnevmatiki od običajnega. 

NAPOTEK: 

Določena vozila niso opremljena z rezervnim kolesom. 

 

1  Preverjanje rezervnega kolesa 

Rahlo udarite ob rezervno kolo, da preverite, ali je dobro 

pritrjeno. V primeru premikanja ga privzdignite in ponovno 

pritrdite. 

 

2  Uporaba 

1. Pri vozilih z zaklepom rezervnega kolesa kolo snemite na 

maticah (1) zaklepa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vzvod rezervnega kolesa (2) vstavite v nosilec rezervnega 

kolesa (3) in ga za spuščanje rezervnega kolesa (4) 

zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca. 

Če uporabljate večdelni vzvod rezervnega kolesa (5), 

namestite daljši zatič (7) držala (6) na vzvod rezervnega 

kolesa. 
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3 Shranjevanje  
1.  Rezervno kolo obrnite tako, da je zunanja stran platišča 

obrnjena navzgor, in namestite ukrivljeno pločevino (8), kot je 

prikazano. 

2.  Za dviganje rezervnega kolesa zasukajte vzvod rezervnega 

kolesa v smeri urnega kazalca.  

 

 

 

 POZOR 
• Pri dvigovanju rezervnega kolesa se prepričajte, da veriga (9) 

ni zasukana in je ukrivljena pločevina v ustreznem položaju. 

Potem ko rezervno kolo dvignete, se prepričajte, da je med 

rezervnim kolesom in sosednjimi komponentami dovolj 

prostora ter da je rezervno kolo dobro pritrjeno. Če rezervno 

kolo ni pravilno montirano, lahko med vožnjo pade z vozila in 

povzroči nezgodo. 

• Rezervno kolo poravnajte tako, da se ventil pnevmatike ne 

dotika ukrivljene pločevine. Ventil pnevmatik se sicer lahko 

poškoduje. 

3. Potem ko rezervno kolo popolnoma dvignete, povlecite vzvod 

s silo pribl. 295 N (30 kgf) in snemite kolo, pri tem pa pazite, 

da ga ne zasukate v nasprotni smeri urnega kazalca. 

4. Rahlo udarite ob rezervno kolo, da preverite, ali je dobro 

pritrjeno. Če je še zrahljano, preverite, ali nosilna plošča in 

ploščno platišče nista poškodovana, nato pritegnite vijačni 

ključ. 

Če je rezervno kolo po teh varnostnih ukrepih še vedno 

zrahljano, ga pred vožnjo odstranite iz vozila, ker se sicer 

lahko začne premikati. 

5. Pri vozilih z zaklepom rezervnega kolesa vgradite matice 

zaklepa in jih privijte. 

 POZOR 
Pritrdite rezervno kolo, tako da na držalo za ključ pritisnete s silo 

295 N (30 kp). Če rezervnega kolesa ne pritrdite dovolj dobro, 

lahko med vožnjo pade z vozila in povzroči nezgodo. 

 

 OPOZORILO 
Zrahljano nameščeno rezervno kolo se lahko z gibanjem vozila 

začne premikati. Če sami kolesa ne morete ustrezno pritrditi, ga 

odložite na odlagalno površino in se za pregled obrnite na 

najbližje pooblaščeno prodajno mesto ali trgovca za vozila 

MITSUBISHI. 
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Metlica brisalnika – menjava 

1 Zamenjava metlice brisalnika 
1. Privzdignite ročico brisalnika (1) in nato potisnite pritrdilno 

vzmet (2) v smeri puščice (glejte sliko).  

2. Pridržite pritrdilno vzmet in potisnite metlico brisalnika (3) v 

smeri ročice brisalnika. 

3. Metlico brisalnika je mogoče odstraniti z ročice. 

Pri namestitvi nove metlice ravnajte v obratnem vrstnem 

redu kot pri demontaži. Pri menjavah uporabljajte originalne 

dele MITSUBISHI FUSO.  

  POZOR 
Ročic brisalnikov ne pomaknite nazaj v izhodiščni položaj in ne 

uporabljajte brisalnikov brez nameščenih metlic, ker lahko ti 

vetrobransko steklo opraskajo. 

2 Zamenjava samo gume metlice 
1. Privzdignite ročico brisalnika. 

S prsti stisnite skupaj obe strani (glejte puščice) gume 

metlice (1), nato povlecite gumico tako, da se sponke (3) 

sprostijo iz utorov (2) gume. 

2. Izvlecite gumo metlice brisalnika. 

3. Stare metlice brisalnikov zamenjajte z originalnimi deli 

MITSUBISHI. 

Pri namestitvi ravnajte v obratnem vrstnem redu. Pazite, da 

sponke vstavite v utore metlic brisalnikov. 
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Naprava za spiranje vetrobranskega stekla – 

nivo tekočine 

1 Preverjanje nivoja tekočine  

1.  Odprite sovoznikova vrata. 

2.  Preverite nivo tekočine za čiščenje skozi okence (1). 

Če je nivo nizek ali okence sploh ni vidno, napolnite 

rezervoar s tekočino. 

2 Dolivanje 

1.  Odprite sovoznikova vrata. 

2. Odprite pokrovček naprave za spiranje (2) in dolivajte 

mešanico tekočine za napravo za spiranje in vode iz pipe, 

dokler rezervoarja ne napolnite. 

3. Pokrovček dobro privijte. 

 

 POZOR 

• V primeru zamenjave tekočine za čiščenje z milnico se lahko 

šobe naprave za spiranje zamašijo in na površinah brisanja 

brisalnikov lahko nastanejo madeži. 

• Če napravo za spiranje aktivirate več kot 20 sekund ali če v 

posodi ni tekočine, lahko motor naprave za spiranje pregori. 

3 V hladnem vremenu 

Za zaščito pred zaledenitvijo tekočino naprave za spiranje 

vetrobranskega stekla zamenjajte s posebnim sredstvom. Za 

natančno koncentracijo preberite navodila proizvajalca tekočine. 

 POZOR 

Kot tekočine za spiranje stekla nikoli ne uporabljajte hladilnega 

sredstva ali sredstva proti zmrzovanju. S tem se lak karoserije 

poškoduje.

Količina tekočine za napravo za 

spiranje vetrobranskega stekla pribl. 2,9 litra 
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Akumulator –  preverjanje 
 
 
 OPOZORILO  
Akumulator proizvaja vnetljiv vodik in ne sme biti v bližini 

odprtega plamena oz. iskrenja. 

 

Med preverjanjem pred začetkom uporabe preverite nivo 

tekočine v akumulatorju in stanje priključkov.  

1 Demontaža in vgradnja pokrova akumulatorja 

<Vozila z enim akumulatorjem> 

1. Pritisnite na komponento, označeno s puščico, da odstranite 

pokrov (1) s prislona (2). 

2. Za odstranitev pokrova s prislonov (3) ga povlecite k sebi. 

3. Pri namestitvi pokrova upoštevajte korake za demontažo v 

obratnem vrstnem redu. Po namestitvi pokrova preverite, ali je 

dobro pritrjen. 

<Vozila z dvema akumulatorjema> 

1. Odstranite vijaka s krilno glavo (4). 2. Za odstranitev pokrova 

(5) s prislonov (6) ga povlecite k sebi. 

2. Pri namestitvi pokrova upoštevajte korake za demontažo v 

obratnem vrstnem redu. Po namestitvi pokrova preverite, ali je 

dobro pritrjen. 

2 Preverjanje nivoja tekočine v akumulatorju 

2.1 Akumulator s prikazom nivoja tekočine v akumulatorju Nivo 

tekočine v akumulatorju se prikaže z barvno prikaza na zgornji 

strani. 

Nivo tekočine v akumulatorju je zadosten, če je prikaz črn. Če je 

prikaz bel, je nivo tekočine prenizek in nadaljnja uporaba 

akumulatorja ni možna. 

Akumulator zamenjajte z novim. 

 

NAPOTEK: 

Morda zgoraj navedena navodila ne veljajo za vaš poseben 

akumulator. Nivo tekočine v akumulatorju morate preveriti v 

skladu z navodili proizvajalca akumulatorja.

Intervali za preverjanje 
pri preverjanju pred začetkom 

uporabe 
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 OPOZORILO 

Če je prikaz bel, akumulatorja v nobenem primeru ne 

uporabljajte. Akumulator se v tem primeru hitro stara in se lahko 

pregreje ali eksplodira. 

2.2 Akumulator brez prikaza nivoja tekočine v akumulatorju 

• Nivo akumulatorske tekočine mora biti med oznakama 

»MAX« (največ) in »MIN« (najmanj) (1) na ohišju 

akumulatorja. Če je nivo akumulatorske tekočine prenizek, 

dolijte akumulatorsko kislino ali destilirano vodo do oznake 

»MAX« (največ). 

• Če na akumulatorju ni nobene oznake, mora biti tekočina (2) 

od 10 do 15 mm nad elektrodami. 

• Če zaradi delov opreme ali drugih predmetov na nadgradnji 

vozila ne vidite neposredno na stran ohišja akumulatorja, 

izvedite naslednje: 

• Odstranite kapico (3) akumulatorja. 

• Nivo tekočine v akumulatorju preverite s primernim 

ogledalom, npr. ročnim ogledalom (4). 

• Preverite, ali akumulatorska tekočina (6) sega do spodnje 

strani puše (5) vsake odprtine za dolivanje.  

 

 NEVARNOST 
AKUMULATORSKA TEKOČINA JE RAZREDČENA 

ŽVEPLOVA KISLINA IN JE LAHKO VZROK ŠTEVILNIH 

POŠKODB, TUDI KOŽE IN OBLEK. ČE KISLINA PRIDE NA 

KOŽO ALI OBLEKO, JO SPERITE Z MILOM IN VODO. ČE 

AKUMULATORSKA TEKOČINA PRIDE V OČI, JO SPERITE Z 

VELIKO ČISTE VODE IN TAKOJ POIŠČITE ZDRAVNIŠKO 

POMOČ. PRI RAVNANJU Z AKUMULATORJEM VEDNO 

NOSITE ZAŠČITNA OČALA IN GUMIJASTE ROKAVICE. 

 OPOZORILO 
Če je nivo tekočine pod oznako »LOWER« (najmanj), 

akumulatorja ne uporabljajte. Akumulator se v tem primeru hitro 

stara in se lahko pregreje ali eksplodira. 
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 POZOR 
• Po dolivanju akumulatorske tekočine počakajte, da se 

akumulator napolni, ali pustite vozilo nekaj časa delovati. To 

je še posebej pomembno v hladnem vremenu, ker lahko 

akumulator zmrzne in se poškoduje. 

• Dolijte samo toliko tekočine, da nivo v akumulatorju ni nad 

oznako »MAX« (največ). Če je nivo tekočine nad oznako 

»MAX« (največ), lahko tekočina izteka in povzroči 

korodiranje sponk akumulatorja. 

3 Priklop polov 

• Pazite, da so kabli na pole akumulatorja priklopljeni 

pravilno. 

• V primeru umazanije ali rje pole očistite. 
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4 Čiščenje polov 
Bel prah, ki je posledica korozije, sperite s toplo vodo in ga 

pobrišite. 

Če je pol zarjavel, odklopite kabel akumulatorja in očistite pol z 

žično krtačo ali brusnim papirjem. 

Na pole nanesite samo tanek sloj masti.  

 POZOR 
• Vgradite akumulator. V primeru neustrezne pritrditve lahko 

sunki in vibracije poškodujejo ohišje akumulatorja in 

elektrode ter tako skrajšajo življenjsko dobo akumulatorja. 

• Če je treba akumulator napolniti, ga pred začetkom del po 

možnosti odstranite iz vozila in sprostite kapice. Če ga 

zaradi različnih okoliščin polnite v vozilu, odklopite negativni 

pol. 

NAPOTEK: 

Pri priklopu vozila na delujoči akumulator s premostitvenim 

kablom upoštevajte pravilni vrstni red korakov. 

 Gl. 13-34 

 

5 Demontaža in vgradnja akumulatorja  

Tip 1 <vozila brez izenačevalnika akumulatorjev> 

1. Odklopite kable akumulatorja (na sliki označeno s puščico 

) s polov akumulatorja.  

 

 OPOZORILO 
• Pri odklopu kablov akumulatorja najprej odklopite (–) 

kabel. Pri priklopu kablov akumulatorja priklopite (–) kabel 

nazadnje. Če se pri na akumulator priklopljenem (–) kablu 

z orodjem po pomoti dotaknete (+) priključka in karoserije 

vozila, lahko pride do nevarnega kratkega stika. 

• Vse rabljene akumulatorje skladiščite na mestu, ki ni 

dostopno otrokom. Tekočina, ki izteka, lahko v 

nasprotnem primeru povzroči opekline in slepoto. 

• Vse rabljene akumulatorje skladiščite z navzgor 

obrnjenimi priključki. Zaradi skladiščenja na strani 

akumulatorja lahko pride do iztekanja tekočine in požara. 

 

 POZOR 
Sistem za doziranje sečnine deluje še pribl. 2 minuti po zasuku 

stikala zaganjalnika v položaj »LOCK« (blokada). Pred 

odklopom akumulatorja počakajte najmanj 2 minuti. 
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2. Odstranite matice za vgradnjo nosilca akumulatorja (na 

sliki prikazano s puščico ). 

3. Odstranite nosilec akumulatorja (1) in nato akumulator. 

4.  Vgradnja akumulatorja se izvede v obratnem vrstnem 

redu. Po vgradnji preverite, ali je akumulator dobro pritrjen.  

Tip 2 <vozila z izenačevalnikom akumulatorjev> 

 OPOZORILO 
Če v vozilu z izenačevalnikom akumulatorjev priklopite samo 

(–) sponko glavnega akumulatorja, je lahko na (–) sponki 24-

voltnega akumulatorja, ki je povezan s karoserijo, še vedno 

napetost. Če se z vijačnim ključem ali drugim kovinskim 

predmetom dotaknete (–) sponke 24-voltnega akumulatorja, 

ki je povezan s karoserijo, in odlagalne površine ali okvirja 

šasije, lahko pride do kratkega stika. 

 POZOR 
Pri demontaži in vgradnji akumulatorja nikoli ne odklopite 

sponk (2) izenačevalnika akumulatorjev 

(1) poleg zaboja akumulatorja. V primeru prekinitev sponk se 

obrnite na pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO.  

NAPOTEK: 

Izenačevalnik akumulatorjev krmili električno izravnavo med 

glavnim akumulatorjem in 24-voltnim akumulatorjem, ki je 

povezan s karoserijo, da zaščiti glavni akumulator. 
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• Demontaža 

1. Odklopite kable akumulatorja (na sliki vsak označen s 

puščico) s sponk akumulatorja v naslednjem vrstnem redu. 

• Odklopite (–) sponko (3) glavnega akumulatorja (1). 

• Odklopite (–) sponko (4) 24-voltnega akumulatorja, ki je 

povezan s karoserijo (2). 

• Odklopite (+) sponko (5) glavnega akumulatorja. 

• Odklopite (+) sponko (6) 24-voltnega akumulatorja, ki je 

povezan s karoserijo. 

2. Odstranite pritrdilne matice (na sliki vsaka označena s 

puščico) z nosilca akumulatorja (7). 

3. Odstranite nosilec akumulatorja in nato akumulator.  

 POZOR 
V nobenem primeru ne odstranite vtičnih spojnikov (8) in kablov 

(9) z akumulatorja. Prav tako nikoli ne odklopite sponk 

izenačevalnika akumulatorjev poleg zaboja akumulatorja. 

Napačna kabelska povezava je lahko vzrok požara ali izpada 

elektrike. 

 

 

• Vgradnja 

Pri vgradnji akumulatorja upoštevajte korake za demontažo v 

obratnem vrstnem redu. Po vgradnji akumulatorja se 

prepričajte, da je akumulator dobro pritrjen in se nosilec 

akumulatorja in sponke medsebojno ne dotikajo. 
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Luči – preverjanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. 

št. 

Luč 

(1) Žaromet 

Žaromet 

(2) Sprednji in stranski smernik 

(3) Sprednja meglenka, dnevna luč 

(4) Zadnji smernik 

(5) Zavorna luč 

(6) Zadnja luč 

(7) Žaromet za vzvratno vožnjo 

(8) Lučka registrske tablice 

(9) Lučka registrske tablice 

(10) Zadnja pozicijska luč <FEB, FEG, FG> 

 

1 Preverjanje 

Intervali za preverjanje 

pri preverjanju pred začetkom uporabe 

 

• Pritisnite vsa stikala luči pred voznikovim sedežem in 

preverite, ali ustrezna luč pravilno sveti oz. 

ut r ipa.  

• Pritisnite zavorni pedal in preverite, ali zasvetijo zavorne 

luči. 

• S prestavno ročico v položaju za vzvratno vožnjo 

preverite, ali zasvetijo žarometi za vzvratno vožnjo.
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• Preverite stanje leč luči. Preverite npr., ali so umazane, 

poškodovane ali obarvane. 

• Če luč ne sveti oz. utripa, je morda pregorela žarnica ali 

varovalka. Preverite ustrezno žarnico in varovalko ter ju po 

potrebi zamenjajte.   

Gl.13-9, gl. 13-16 

• Če luč tudi po zamenjavi žarnice in/ali varovalke še vedno ne 

sveti oz. utripa, naj vozilo pregledajo v najbližji pooblaščeni 

prodajni organizaciji oz. pri pooblaščenem prodajalcu za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

Zračni filter – čiščenje 

Da z zračnih filtrov odstranite prah in umazanijo, jih snemite in jih 

redno čistite (filter sistema za gretje ali klimatske naprave) z vodo 

ali stisnjenim zrakom. 

Zaradi zamašenih filtrov gretje ali klimatizacija ne delujeta, pride 

pa lahko tudi do motnje motorja ventilatorja. 

 OPOZORILO 
Pri čiščenju zračnega filtra nosite zaščito za obraz, da oči in 

dihala zaščitite pred prahom. Vdihavanje prahu je nevarno za 

zdravje. 

 POZOR 
Če vozilo pogosto uporabljate v prašni okolici, je treba zračni filter 

čistiti pogosteje. 

 

1 Zunanji zračni filtri 
Zunanje zračne filtre je treba pred čiščenjem razstaviti. Ta dela 

naj opravi pooblaščeni generalni zastopnik ali trgovec za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 
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2 Zračni filtri na armaturni plošči 

1.  Odstranite spodnjo konzolo (1) pred sovoznikovim sedežem. 

2.  Izvlecite zračni filter (2), pri tem pritiskajte jezička (3) na filtru 

navznoter. 

3.  Spodnjo konzolo ponovno vgradite, tako da najprej poravnate 

zobe (4) s ustreznimi režami in nato konzolo pritisnete naprej. 
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Pranje vozila 

1 pranje 
Vozilo obvezno operite, če: 

• ste vozili v obalni regiji; 

• ste vozili po cesti, posipani s sredstvom proti zmrzovanju;  

• so na njem sledi premogovega katrana, saj, olja, masti, 

kovinskega prahu ali delcev, premogovega prahu, drevesne 

smole ali ptičjih iztrebkov; 

• je prekrito s prahom ali blatom. 

 

 

 OPOZORILO 
Pri pranju spodnje strani pazite, da se ne poškodujete na 

robovih ali drugih delih. 

 POZOR 
• Pri čiščenju ne uporabljajte organskih topil, npr. razredčil ali 

bencina, ker se zaradi teh lakirane površine poškodujejo in 

obarvajo ter nastanejo razpoke plastičnih komponent. 

• Če ste vozilo po obalni regiji ali cesti, posipani s sredstvom 

proti zmrzovanju, pri pranju vozila ne pozabite na čiščenje ohišij 

koles in spodnje strani šasije. Na čiščenje ohišij koles in spodnje 

strani šasije mislite tudi, če se je vozilo pogosto uporabljalo za 

prevoz morskih proizvodov ali premoga in je bilo posledično 

izpostavljeno učinkom slane vode oz. je prišlo do večjih poškodb 

laka. 

Če ostane sredstvo proti zmrzovanju na vozilu, ga z običajnim 

čiščenjem vozila ni več mogoče odstraniti. Vozilo temeljito 

očistite z visokotlačnim čistilnikom. Ostanki soli in večje obloge 

zaščite pred zmrzovanjem na vozilu povzročijo predčasno 

rjavenje. 

• Če se za čiščenje vetrobranskega stekla povzpnete na odbijač, 

se ne držite za ročice brisalnikov. 

• Pri čiščenju plastičnih leč smernikov ne uporabljajte krtače za 

pranje vozil. Krtača lahko leče opraska. Leče operite z vodo in 

jih s krpo obrišite do suhega. 

• Ko je vozilo oprano, se lahko zgodi, da se zavorna moč zaradi 

vode na zavornih bobnih ali v območjih delovanja zavornih 

kolutov zmanjša. V tem primeru vozite počasi in držite zavorni 

pedal rahlo pritisnjen, da se zavore posušijo. Pazite na vozila v 

bližini. 
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NAPOTEK: 

• V hladnem vremenu ključavnice in gumijasti deli vrat včasih 

zamrznejo, odpiranje vrat pa je posledično težko. Po pranju 

pobrišite vlago na in okoli vrat. Rešitev te težave predstavlja 

nanos silikona z lastnostmi zaščite proti zmrzovanju. 

• Aluminijasta kolesa lahko postanejo belkasta, ker se s časom 

na površini koles ustvari oksidna plast. Pri vozilih s sistemom 

BlueTec® lahko kolesa v bližini izpušne cevi postanejo 

rumenkasta. Ne glede na barvo koles lahko oksidno plast pri 

pranju odstranite s polituro, ki je na voljo na tržišču. 

• Če vozilo perete v hladnem vremenu, pazite, da vode ne pršite 

neposredno čez ključavnico v pokrovu rezervoarja za gorivo. Če 

je ključavnica mokra, pokrova rezervoarja za gorivo morda ne 

bo več mogoče odpreti. Po pranju vozila je zelo pomembno, da 

temeljito pobrišete tudi vodo okoli pokrova rezervoarja za gorivo. 

 

1.  S cevjo za vodo sperite umazanijo z vozila. Pri tem ne 

čistite samo voznikove kabine, ampak tudi ohišja koles in 

spodnjo stran šasije. 

2.  Trdovratno umazanijo odstranite s šamponom za avto. 

Umazanijo in šampon za avto nato temeljito sperite z vodo. 

3.  Pobrišite vodo, ki ostane na vozilu, da ne nastanejo madeži 

od vode. 

2 Previdnostni ukrepi pri uporabi visokotlačnih 

čistilnikov 
Pri čiščenju motornega prostora ali spodnje strani vozila z 

visokotlačnim čistilnikom pazite, da vodnega curka ne usmerite 

na spodaj navedena območja. 

NAPOTEK: 

Pazite, da visokotlačnega vodnega čistilnika ali parnega 

čistilnika ne usmerite na komponente in kable, ker se sistem 

lahko poškoduje in ne bo več deloval pravilno. 

•  Odprtina za vsesavanje zraka ali območje, kjer je povezana 

z motorjem 

•  Zaganjalnik, alternator, vtični spojniki in druge električne 

komponente 

•  Škatla z varovalkami za jaki tok 

•  Motorni prostor 

•  Luči 

•  Območje okoli koles 

Univerzalni zgib krmilnega vretena, protiprašni pokrovi 

krmila, protiprašni pokrovi sprednje preme in enote ABS 

(vozila s sistemom ABS) 
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Odprtina za odzračevanje menjalnika in območje okoli nje                                                                          Krmilni drog 

<Modeli z ločenimi obesami koles> Vmesna gred                                                                                          Enote ABS 
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• Odprtina za vsesavanje zunanjega zraka
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3 Voskanje  

Priporočamo, da vozilo voskate približno enkrat mesečno. 

Najprimernejši trenutek za voskanje je neposredno po pranju 

vozila, ko je temperatura lakirane površine nižja od vaše 

telesne temperature. Vozila ne voskajte ob neposredni 

izpostavljenosti sončnim žarkom. 

4 Prever janje vozi la  g lede r je  in  korozi je  

• Zaradi rje in korozije na spodnji strani oz. šasiji vozila lahko 

pride do nezgod ali okvar. Po pranju preverite vozilo glede 

zarjavelih mest in perforacij zaradi prerjavenja. Zarjavela 

mesta pobrusite z žično krtačo in nato za popravilo mesta 

nanesite barvno in/ali zaviralec rjavenja. V primeru prerjavetih 

mest naj popravila izvede najbližji pogodbeni partner ali 

pooblaščeni trgovec za vozila MITSUBISHI FUSO. 

• Za čim daljšo sproščeno uporabo vozila morate vozilo vsaj 

enkrat letno temeljito pregledati glede rje in korozije ter ga po 

potrebi obdelati z barvo in/ali zaviralcem rjavenja. 

5 Nega notranjost i  vozi la   

 

  POZOR 

• Ne uporabljajte kislinskih, alkalnih ali organskih topil (npr. 

razredčil ali bencina). To lahko povzroči obarvanje in/ali 

madeže. 

• Talnih preprog v nobenem primeru ne čistite z vodo v vozilu. 

Tla lahko zarjavijo in voda lahko pride na releje, stikala, 

elektromehanske krmilne enot in pedal za plin ter povzroči 

motnjo. Pred čiščenjem talnih preprog z vodo jih odstranite iz 

vozila. Podložno klobučevino dobro osušite in talne preproge 

šele nato ponovno namestite v vozilo. Preverite, da talne 

preproge ne ovirajo pedala za plin ali katerega drugega 

premičnega dela. 

• Delov v notranjosti vozila nikoli ne čistite tako, da jih 

neposredno poškropite z vodo (npr. s cevjo za vodo). Tla lahko 

zarjavijo in pride lahko do izpada električnih delov, npr. relejev 

in krmilnikov. Če se v notranjosti vozila nabere voda, jo 

izpustite, tako da izvlečete izpustni vijak, ali jo v celoti pobrišite 

s krpo. 

(1) Za odstranjevanje prahu uporabljajte sesalnik. 

(2) Umazanijo pobrišite s mehko, navlaženo krpo. Za čiščenje 
uporabljajte nevtralno čistilno sredstvo, razredčeno z vodo. 

.
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(3) Krpo namočite v čisto vodo, jo dobro ožemite in z njo 

pobrišite vse sledi čistilnega sredstva. 

(4) Predpražnike pustite, da se posušijo na senčnem, dobro 

prezračenem mestu. 

5.1 Odstranjevanje talnih preprog za čiščenje 

1. Odstranite omejevalnik pedala za plin, za to odvijte vijaka 

(2). 

2. Vgradite omejevalnik pedala za plin in pazite, da se rezalni 

rob talne preproge ne zatakne za omejevalnik. 

 POZOR 

Pri ponovnem nameščanju talnih preprog v vozilo preverite, da 

ne ovirajo pedala za plin ali drugih premičnih delov. Če talna 

preproga ovira pedal za plin, se pedal ne more pomakniti nazaj 

v povsem nevtralen položaj, četudi ga izpustite, kar lahko 

povzroči nezgodo.  

Hladilnik za polnilni zrak – čiščenje 

Če je na sprednji strani hladilnika za polnilni zrak veliko prahu 

ali umazanije, se lahko v določenih primerih moč motorja 

zmanjša. Sprednjo stran hladilnika občasno očistite z mehko 
krtačo ali drugim primernim predmetom. 

 POZOR 

Če za čiščenje hladilnika za polnilni zrak uporabite čopič iz 

ščetin ali oster predmet, se lahko hladilnik poškoduje. 
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      Možne motnje, vzroki in ukrepi 

Vsakodnevne kontrole in dobro vzdrževanje so pogoj 
za preprečitev mehanskih motenj in nezgod, do katerih 
pride zaradi njih. Svoje vozilo preverjajte in vzdržujte v 
rednih intervalih. Če ima vaše vozilo mehansko motnjo 
ali nepravilno deluje, lahko s pomočjo naslednje tabele 
ugotovite, kateri ukrepi so potrebni za popravilo. 
Če motnje ne morete odpraviti sami, ali če napaka še 
vedno obstaja po tem, ko ste jo poskusili odpraviti, se 
obrnite na pooblaščenega generalnega zastopnika ali 
trgovca za vozila MITSUBISHI FUSO v vaši bližini, da 
boste dobili tehnično pomoč. 

Motor se ne zažene. 

Zaganjalnika ni mogoče ali ni mogoče dovolj hitro aktivirati. 

 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Varovalka ali visokonapetostna varovalka stikala 

zaganjalnika je pregorela. 

Pregorelo varovalko nadomestite z novo, ki ima 

predpisano jakost toka. 
13-9 

Akumulator je prazen. Akumulator napolnite ali ga zamenjajte. 13-34 

Kabel akumulatorja je odklopljen, zrahljan ali 

korodiran. 
Odstranite korozijo in pravilno priključite kabel. 12-84 

Povezava do masne sponke je odprta. Dobro jo priključite.  

Viskoznost motornega olja je previsoka. Olje nadomestite z oljem, ki ima pravo viskoznost. 12-21 

Zaganjalnik je pomanjkljiv. 
Obrnite se na generalnega zastopnika ali trgovca za 
vozila MITSUBISHI FUSO v vaši bližini. 

— 

Komunikacija z zagonskim ključem blokade motorja je 

motena. 

Preverite, ali se zagonskega ključa dotika kak kovinski ali 

drug ključ. 
3-3 

Sistem blokade motorja je pokvarjen. 

Obrnite se na najbližjo pooblaščeno prodajno organizacijo 

oz. pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI 

FUSO. 

— 

 
Zaganjalnik je mogoče normalno aktivirati. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Gorivo je porabljeno. Dolijte gorivo in odzračite sistem. 13-37 

V sistemu dovajanja goriva je zrak. Odzračite sistem. 13-37 

Filter za gorivo je zamašen. Zamenjajte vložek filtra za gorivo. 12-38 

Gorivo je zmrznilo. Vod za gorivo segrejte z vročo vodo (60 °C ali manj). — 

Zračni filter je zamašen. Očistite element ali ga zamenjajte. 12-42 

Čas predgretja motorja je prekratek. Upoštevajte napotke za predgretje. 5-6 

Varovalka vezja za predgretje je pregorela. Zamenjajte varovalko. 13-9 

Sistem vbrizgavanja goriva je pokvarjen. 

Vaše vozilo naj pregledajo pri najbližji pooblaščeni 

prodajni organizaciji oz. pooblaščenem prodajalcu za 

vozila MITSUBISHI FUSO. 

— 
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Motor se zažene, a takoj znova ugasne. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Vrtilna frekvenca v prostem teku je nastavljena 

prenizko. 

Vaše vozilo naj preverijo pri generalnem zastopniku ali 
trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO v vaši bližini. 

— 

Filter za gorivo je zamašen. Zamenjajte vložek filtra za gorivo. 12-38 

Zračni filter je zamašen. Očistite vložek filtra ali ga zamenjajte. 12-42 

Filter trdih delcev je zamašen. 
Vozilo naj pregledajo v najbližji prodajni organizaciji oz. pri 

prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 
— 

Motorja ni mogoče izklopiti. 

Možni vzroki Pomoč Sklic 
na stran 

Vbrizgalni sistem ima motnjo. 
Vaše vozilo naj preverijo pri generalnem zastopniku ali 

trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO v vaši bližini. 
— 

Stikalo zaganjalnika deluje pomanjkljivo. 
Vaše vozilo naj preverijo pri generalnem zastopniku ali 
trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO v vaši bližini. 

— 

Z izpušnimi plini izstopa črn dim. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Sistem filtra trdih delcev deluje nepravilno. 
Vozilo naj pregledajo v najbližji prodajni organizaciji oz. pri 

prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 
— 

Motor se pregreje. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Sprednja stran hladilnika za polnilni zrak in hladilnika 

motorja je zamašena s prahom in umazanijo. 
Hladilnik motorja očistite z mehko krtačo. 

12-57, 

12-97 

Nivo hladilnega sredstva je prenizek. Dodajte hladilno sredstvo. 12-50 

Tlačni pokrovček za motor ni v celoti zaprt. Dobro zaprite pokrovček. — 

Jermen ventilatorja je zrahljan. 
Vaše vozilo naj preverijo pri generalnem zastopniku ali 
trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO v vaši bližini. 

— 

Hladilno sredstvo je umazano. Izperite hladilno napravo in zamenjajte hladilno sredstvo. 12-50 

Tlak motornega olja se ne vzpostavi. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Premajhna količina motornega olja. Dolijte motorno olje. 12-21  

Viskoznost motornega olja ni primerna. 
Motorno olje nadomestite z oljem, ki ima pravo 

viskoznost. 
12-21  
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Poraba goriva je previsoka. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Gorivo na nekem mestu izteka. 
Preverite sistem za dovod goriva in po potrebi zategnite 
priključke. 

— 

Zračni filter je zamašen. Očistite vložek zračnega filtra ali ga zamenjajte. 12-42 

Tlak v pnevmatiki je prenizek. Zračni tlak v pnevmatiki ustrezno prilagodite. 12-65 

Sklopka drsi. 
Vozilo naj pregledajo v najbližji prodajni organizaciji oz. pri 

prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 
— 

Poraba motornega olja je prevelika. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

V uporabi je napačno olje. Napačno motorno olje nadomestite s pravim. 12-21  

Olja je preveč. Ustrezno prilagodite količino olja. 12-21  

Olje na nekem mestu izteka. Preverite krogotok olja in po potrebi zategnite priključke. — 

Časovni intervali za menjavo motornega olja so 
predolgi. 

Zamenjajte motorno olje v skladu s predpisanimi 

časovnimi intervali. 
12-21  

Oljni filter je zamašen. Zamenjajte vložek filtra. 12-34 

Pogonska moč ni zadostna. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Ročna zavora je zategnjena. V celoti sprostite ročno zavoro. 5-14 

Zračni filter je zamašen. Očistite vložek zračnega filtra ali ga zamenjajte. 12-33 

Filter za gorivo je zamašen. Zamenjajte vložek filtra. 12-29 

V sistemu za dovod goriva je zrak. Odzračite sistem za dovod goriva. 13-24 

Lamela sklopke je obrabljena. 
Vozilo naj preverijo pri generalnem zastopniku ali pri 

trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 

5-13 
12-51 

Filter trdih delcev v katalizatorju za fini prah (glušnik) 

je zamašen. 

Vozilo naj preverijo pri generalnem zastopniku ali pri 

trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 
– 

Kristalizirana raztopina AdBlue® blokira glušnik. 

<Vozila s sistemom BlueTec®> 

Vozilo naj preverijo pri generalnem zastopniku ali pri 

trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 
– 

Sklopka se ne deaktivira v celoti. <Vozila z mehanskim menjalnikom> 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Tekočine za sklopko ni dovolj. Dolijte tekočino za sklopko (zavorno tekočino). 12-31 

Zračnost pedala sklopke je prevelika. 
Vozilo naj pregledajo v najbližji prodajni organizaciji oz. 

pri prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 
— 
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Sistem za zagon/zaustavitev v prostem teku (ISS) ne deluje. <Dodatna oprema> 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Prikaz temperature hladilnega sredstva takoj po 

zagonu motorja prikazuje 4. črtico razdelka ali še 

nižjo. 

Peljite vozilo v takšnem stanju, kot je. Počakajte, da se 

temperatura hladilnega sredstva poviša. 
5-13 

Motor se je pregrel. Prikaz temperature hladilnega 

sredstva prikazuje 9. črtico razdelka ali višjo. 

Vozilo ustavite na varnem mestu. Motor naj teče z vrtilno 

frekvenco, ki je le nekoliko višja od vrtilne frekvence v 

prostem teku. Počakajte, da temperatura hladilnega 

sredstva pade. 

13-8 

Signalna lučka utripa. 
Izvedite regeneracijo filtra trdih delcev pri mirujočem 
vozilu. 

5-51, 

5-59 

Poteka regeneracija filtra trdih delcev. Počakajte, da se regeneracija filtra trdih delcev zaključi. 
5-51, 

5-51 

Zaviranje je oteženo. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Podtlak ne zadostuje. Povišajte vrtilno frekvenco motorja, da ojačate podtlak. — 

Zavorne tekočine ni dovolj. Dolijte zavorno tekočino. 12-27 

Tlak se na nekem mestu zmanjšuje. 
Preverite podtlačni krogotok in po potrebi zategnite 

priključke. 
— 

Obloge zavornih kolutov oz. obloge zavornih bobnov 

so obrabljene. 

V tem primeru naj obloge zavornih kolutov oz. obloge 

zavornih bobnov zamenjajo v najbližji pooblaščeni 

prodajni organizaciji oz. pri pooblaščenem prodajalcu za 

vozila MITSUBISHI FUSO. 

— 

V zavorni tekočini je zrak. 
Vaše vozilo naj preverijo pri generalnem zastopniku ali 
trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO v vaši bližini. 

— 

Vozilo pri zaviranju vleče na eno stran. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Tlak v pnevmatiki na obeh kolesih ni enak. Izenačite tlak v obeh pnevmatikah. 12-65 

Pnevmatiki se ne obrabljata enakomerno. Zamenjajte pnevmatike. 12-67 

Obremenitev je na eni strani vozila večja kot na drugi. Obremenitev razporedite enakomerno. 7-13 

Krmiljenje je težavno. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Na sprednji strani je preveč tovora. Obremenitev razporedite enakomerno. 7-13 

Olja za servovolan je premalo. Dolijte olje za servovolan. 12-33 

Tlak v pnevmatikah na sprednjih kolesih ni zadosten. Povišajte tlak v pnevmatikah na priporočeno vrednost. 13-65 



Volan se trese. 
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Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Kolesne matice so zrahljane. 
Kolesne matice zategnite s predpisanim zateznim 
momentom. 

12-74 

Tlak v pnevmatiki na obeh kolesih ni enak. Izenačite tlak v obeh pnevmatikah. 12-65 

Pnevmatiki se ne obrabljata enakomerno. Zamenjajte pnevmatike. 12-67 

Pnevmatike so poškodovane. Zamenjajte pnevmatike. 12-67 

Pnevmatike niso pravilno uravnotežene. 
Vozilo naj pregledajo v najbližji prodajni organizaciji oz. 

pri prodajalcu za vozila MITSUBISHI FUSO. 
— 

Zavore niso pravilno nastavljene. 
Vozilo naj pregledajo v najbližji prodajni organizaciji za 

vozila MITSUBISHI FUSO. 
— 

Volan je težko poravnati. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Deli so nezadostno namazani. Namažite dele. 12-18 

Žarnica ne zasveti. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Žarnica je pregorela. Zamenjajte žarnico. 13-16 

Tokokrog je odprt in ozemljitev je pomanjkljiva. 
Vaše vozilo naj preverijo pri generalnem zastopniku ali 
trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO v vaši bližini. 

— 

Akumulator se pogosto izprazni. 

Možni vzroki Pomoč 
Sklic 

na stran 

Sponke akumulatorja so zrahljane ali korodirane. Postrgajte korozijo in zategnite sponke. 12-84 

Jermen ventilatorja je zrahljan. 
Vaše vozilo naj preverijo pri generalnem zastopniku ali 
trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO v vaši bližini. 

 

Akumulator ima premalo kisline. Dodajte akumulatorsko kislino. 12-84 

Čas obratovanja akumulatorja je potekel. Zamenjajte akumulator. — 

Vrtilna frekvenca v prostem teku je nastavljena 
prenizko. 

Vaše vozilo naj preverijo pri generalnem zastopniku ali 
trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO v vaši bližini. 

— 

Vozilo vozite samo ponoči. Napolnite akumulator. — 

Stikala so ostala vklopljena. Bodite pozorni na to, da izklopite stikala. — 

Alternator je pomanjkljiv. 
Vaše vozilo naj preverijo pri generalnem zastopniku ali 
trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO v vaši bližini. 

— 
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Zaustavitev vozila v sili  

Če obstaja mehanska motnja, ostanite mirni. Preprosto 

upočasnite hitrost svojega vozila in bodite pozorni na vozila, ki 

vozijo za vami. Zapeljite s ceste in na mesto, kjer ne boste 

ovirali prometa. 

OPOZORILO 

•  Vozilo je nevarno ustaviti v tunelu. V kolikor je mogoče, 

vozilo ustavite šele, ko zapustite tunel. 

•  Ko vozilo ustavite, kolesa nujno blokirajte s podložnimi 

zagozdami, saj lahko mehanska motnja povzroči, da 

ročna zavora ne deluje več.  

1 Opozarjanje drugih voznikov 

Ko ste zapeljali s ceste, druge voznike pred vašim vozilom 

opozorite tako, kot je opisano v nadaljevanju, da s tem 

preprečite možnost naleta. 

•  Vklopite opozorilne luči. 

•  Postavite opozorilni signal ali na vozilo na dobro vidno 

mesto namestite belo krpo. 

2 Odpravljanje napak 

Preverite mehansko napako, in če menite, da jo lahko 

odpravite na mestu samem, izvedite popravilo. Pri tem bodite 

pozorni na promet. Če okvare ne morete odpraviti, pokličite 

najbližjega pooblaščenega generalnega zastopnika ali trgovca 

za vozila MITSUBISHI FUSO in prosite za pomoč. 

 OPOZORILO 

Popravil nikoli ne poskušajte izvesti na avtocesti, hitri cesti 

ali v tunelu. To je izjemno nevarno. 
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Če se motor pregreje 

OPOZORILO  
Tlačnega pokrovčka nikoli ne odstranjujte, ko je hladilno 

sredstvo zelo vroče. Neprevidno odstranjevanje pokrovčka je 

nevarno, ker lahko pride do uhajanja vrelega hladilnega 

sredstva in vroče pare ter povzroči opekline. Tlačni 

pokrovček odstranite šele, ko se hladilno sredstvo dovolj 

ohladi. Pri tem pokrovček primite s preloženo debelo krpo in 

ga počasi odprite. 

POZOR 
•  Motor nujno izklopite šele potem, ko ste ga do ohladitve 

hladilnega sredstva pustili teči z nekoliko višjo vrtilno 

frekvenco od vrtilne frekvence v prostem teku. Če motor 

izklopite takoj po zaustavitvi vozila, se temperatura 

hladilnega sredstva zelo hitro poviša in motor se lahko 

poškoduje. 

•  Če v hladilnik motorja naenkrat zlijete hladno vodo, to v 

motorju lahko povzroči razpoke. Hladno vodo dodajajte 

postopoma.  

Če zasveti opozorilna lučka , se na večnamenskem 

prikazovalniku prikaže  (rdeče) (1) in se zasliši brenčač, 
se je motor pregrel. 
Če črtna skala prikaza hladilnega sredstva pade na 8 . 

segment ali še nižji in se na večnamenskem prikazovalniku 

prikaže  (zeleno), izklopite motor in izvedite naslednje 
korake ter korekturne ukrepe: 

1.  Prekucnite kabino.  

Gl.12-8 

Če gre za vozilo z dvojno kabino, omogočite dostop do 

pokrova za vzdrževanje motorja, da je možno preveriti olje 

za servovolan in hladilno sredstvo motorja. 

Gl. 12-6 

2.  Prepričajte se, da iz gibkih cevi hladilnika ali drugih 

komponent ne izteka hladilno sredstvo. 

3.  Prepričajte se, da klinasti jermen ni zlomljen in da je 

napetost normalna. 

Gl. 12-58 

4.   Preverite nivo hladilnega sredstva. Če je nivo prenizek, 

dolijte hladilno sredstvo. Glejte stran 12-50 za priporočeno 

hladilno sredstvo za dolivanje.  

• Tlačni pokrovček (2) zavrtite v nasprotni smeri urnega 

kazalca, da ga odstranite, ter dolijte hladilno sredstvo 

do odprtine tlačnega pokrovčka. Nato tlačni pokrovček 

dobro pritrdite tako, da ga zasukate v smeri urnega 

kazalca. 

• Snemite pokrovček z ekspanzijske posode in dolijte 

hladilno sredstvo do črte »FULL«. Pokrovček znova 

dobro pritrdite 

5.   Prepričajte se, da se na sprednjo stran hladilnika ne lepi 

umazanija. S sprednje strani hladilnika odstranite vso 

umazanijo. 

6.   Spustite kabino, če je bila dvignjena. Pri modelu z dvojno 

kabino omogočite dostop do pokrova za vzdrževanje 

motorja in odprtine za preverjanje olja za servovolan in 

hladilnega sredstva motorja. 
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7. Če hladilno sredstvo izteka ali če se motor vedno znova 

pregreva, je napaka v napravi za hlajenje. Vaše vozilo naj 

preverijo pri pooblaščenem generalnem zastopniku ali 

trgovcu za vozila MITSUBISHI FUSO v vaši bližini. 

Če pregori varovalka 

To vozilo je opremljeno z 12-voltnim tokokrogom. Vozila z 

izenačevalnikom akumulatorjev (1) so opremljena tako z 12-

voltnim kot tudi 24-voltnim tokokrogom. Za vsak napetostni 

tokokrog je v uporabi druga varovalka. Vozilo ima ploščate 

varovalke in varovalke za jaki tok. Ploščate varovalke so v 

škatli z varovalkami v kabini in v škatli z varovalkami za jaki tok 

zunaj kabine. Škatla z varovalkami za jaki tok vsebuje tudi 

varovalke za jaki tok. 

  OPOZORILO 
•  Vedno ko menjavate varovalke in varovalke za jaki tok, 

stikalo zaganjalnika obvezno nastavite na »LOCK« in 

izklopite vsa druga električna stikala. Če katero koli 
varovalko ali varovalko za jaki tok zamenjate, ko tokokrogi 

še vedno prevajajo napetost, lahko to poškoduje dodeljeno 

električno opremo. 

•  Obvezno uporabite originalne varovalke predpisanih 

amperskih vrednosti družbe MITSUBISHI. Če uporabljate 

varovalko z napačno ampersko vrednostjo, lahko pride do 

požara. Ko varovalka pregori, naj vaše vozilo pregledajo in 

zamenjajo pregorelo varovalko pri pooblaščeni prodajni 

organizaciji oz. pooblaščenem prodajalcu za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

• Kabelskih povezav nikakor ne nameščajte sami oz. v 

nobenem primeru sami ne spreminjajte opreme. To lahko 
povzroči pomanjkljivo delovanje opreme, kar lahko pri 

pregreti kabelski povezavi pomeni izbruh požara v vozilu. 

Če želite vgraditi dodatno električno opremo in je pri tem 

potrebno spremeniti obstoječo opremo ali dodati novo 

kabelsko povezavo, se obrnite na pooblaščeno prodajno 

organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

 

  POZOR 
•  Sistem za doziranje sečnine deluje še pribl. 2 minuti po 

zasuku stikala zaganjalnika v položaj »LOCK«. 

Zato pred odstranjevanjem varovalke počakajte najmanj 2 
minuti. 

•  Pazite na to, da na ali okrog pokrova škatle z varovalkami 

ne brizga voda. Če voda brizgne na pokrov škatle z 

varovalkami, preverite, ali je prodrla v notranjost škatle z 

varovalkami. Vsaka kapljica vode, ki ostane v škatli, lahko 

povzroči električno okvaro ali požar. 
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1 Listnate varovalke 

1.1 Demontaža in vgradnja spodnje konzole pred 

sovoznikovim sedežem 

1.  Odstranite spodnjo konzolo (1) pred sovoznikovim 

sedežem. 

2.  Spodnjo konzolo ponovno vgradite, tako da najprej 

poravnate zobe (2) s ustreznimi režami in nato konzolo 

pritisnete naprej. 

1.2 Demontaža in vgradnja pokrova škatle za varovalke za 

jaki tok 

1.  Privzdignite dva zaklepa (1), ju odpnite in odstranite 

pokrov. 

2.  Za vgradnjo pokrova pokrov vtisnite tako, da se dva 

zaklepa zaskočita.
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1.3 Preverjanje in zamenjava 

1.  Stikalo zaganjalnika nastavite v položaj »LOCK« in 

izklopite vsa ostala stikala. 

2.  Da lahko odstranite varovalko, ki jo je treba zamenjati, jo 

v škatli za varovalke (1) primite s pinceto za varovalke (2). 

Amperska vrednost in varovani tokokrog vsake varovalke 

sta navedena na notranji strani spodnje konzole.  

3. Ko varovalka pregori, za zamenjavo nujno izberite 

nadomestno varovalko (3) s predpisano ampersko 

vrednostjo.  

1.4 Napotki za odstranitev nadomestne varovalke V režo na 

zunanji strani stenskega držala za varovalke vstavite izvijač, 

da odstranite nadomestno varovalko.  

 POZOR 
Izvijača nikakor na silo ne vstavljajte v režo na notranji strani 

stenskega držala za varovalke. S tem se oprema zlomi in 

lahko povzroči nepravilno delovanje ali požar.
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Varovalka 

št. 
Jakost toka 

Varovani 

tokokrog 

F01 10 A Zaganjalnik 

F02 10 A – 

F03 10 A ECU za zračni meh SRS 

F04 1 0  Napajanje dodatne opreme (IGN) 

F05 30 A Pomik stekel (voznik) 

F06 10 A Leva zadnja luč priklopnika 

F07 30 A Pomik stekel (sovoznik) 

F08 20 A Zadnja meglenka priklopnika 

F09 10 A 
Kombinirani inštrument, 

diagnostični vtični spojnik 

F10 30 A ISS (ECU) 

F11 30 A Ventilator klimatske naprave 

F12 15 A Avdiosistem, notranja luč 

F13 10 A Stikalo zaganjalnika, ISS (ECU) 

F14 10 A Hupa 

F15 10 A Avdiosistem 

F16 20 A Vžigalnik 

F17 20 A Sistem za segrevanje goriva 

F18 10 A ECU za ABS 

F19 15 A ECU za motor 

F20 10 A ECU (IGN, ISS) 
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*: Pri vozilih z izenačevalnikom akumulatorjev; napetost tega tokokroga je 24 V.

Varovalka 

št. 
Jakost toka 

Varovani 

tokokrog 

F21 10 A – 

F22 15 A 
Kombinirani inštrument, klimatska naprava, rele klimatske naprave 
za zadnji del vozila 

F23 10 A Desna zadnja luč priklopnika 

F24 10 A ECU za DUONIC® 

F25* 10 A Napajanje dodatne opreme (ACC) 

F26* 10 A Napajanje dodatne opreme (BAT) 

F27 20 A Zavorna luč priklopnika 

F28 15 A ECU za motor 

F29 20 A SCR 

F30 20 A SCR 

F31 20 A ECU za motor 

F32 10 A Kompresor klimatske naprave 

F33 – – 

F34 15 A Črpalka za gorivo 

F35 – – 

F36 20 A ECU za DUONIC® 

F37 10 A Zadnji ventilator 

F38 15 A Ventilator kondenzatorja v zadnjem delu vozila 

F39 – – 

F40 20 A Ventilator kondenzatorja 

F41 30 A Hidravlična naprava 

F42* 10 A Alternator (samo za vozila z izenačevalnikom akumulatorjev) 

F43* – – 

 

10 A 

15 A 

20 A 

30 A 

Nadomestna varovalka 
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2. Visokonapetostna varovalka 

Varovalke za jaki tok, ki tokokroge varujejo na enak način kot 

običajne varovalke, so vstavljene v škatli poleg akumulatorja. Ko 

pregori varovalka za jaki tok, večina električnih tokokrogov 

vozila ne deluje. 

2.1 Preverjanje 

1.  Stikalo zaganjalnika nastavite v položaj »LOCK« in izklopite 

vsa ostala stikala. 

2.  S prsti privzdignite dva zaklepa (1) pokrova, ju odpnite in 

odstranite pokrov. Za vgradnjo pokrova pokrov vtisnite tako, 

da se dva zaklepa zaskočita. 

3. Ali je varovalka za jaki tok pregorela, preverite tako, da v 

notranjost pogledate skozi okence (2). 

Če je varovalka pregorela, nemudoma pokličite svojo 

najbližjo pooblaščeno prodajno organizacijo oz. 

pooblaščenega prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO, da 

vam pregledajo vozilo.  
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 POZOR 
Pokrov popolnoma zaprite, da s tem preprečite vdor vode v 

škatlo za varovalke. 

Št. 
Jakost toka (barva 

ohišja) 
Varovani tokokrog 

HF01 140 A (rdečerjavo) SAM 

HF02 
– – 

HF03 80 A (črno) SAM 

HF04 
– – 

HF05 
60 A (rumeno) 

ECU za 
predgretje 

HF06 40 A (zeleno) Rele zaganjalnika 

HF07 
– – 

HF08 50 A (rdeče) Hidravlična naprava 

HF21* – – 

HF22* 40 A (zeleno) SAM 

*: Pri vozilih z izenačevalnikom akumulatorjev; napetost tega 

tokokroga je 24 V. 
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Če pregori žarnica 

Vedno, ko zamenjate žarnico, se prepričajte, da je 

stikalo zaganjalnika v položaju »LOCK« in da so vsa 

ostala stikala v položaju »OFF«.  

 

 OPOZORILO 

•  Uporabite žarnico z napetostjo in električno močjo, 

ki sta predpisani v naslednji tabeli. Če uporabite 

napačno žarnico, preveliko napajanje po kabelskih 

povezavah ovira krmilne funkcije električne opreme v 

kabini ter inštalacij v nadgradnji zadaj, kar lahko 

povzroči požar. 

•  Žarnice nikoli ne zamenjajte takoj, ko je pregorela. 

Žarnica je takrat zelo vroča in lahko se opečete. Pred 

zamenjavo nujno počakajte dovolj dolgo, da se 

žarnica ohladi. 

•  Žarnice nikakor ne pustite pasti. Leteči koščki stekla 

vas lahko poškodujejo. Še posebej bodite previdni pri 

menjavi halogenske žarnice, saj njen visok notranji 

tlak poveča tveganje poškodb. 

 POZOR 

Stekla luči smernikov so plastična. Teh stekel nikakor ne  

čistite z alkoholom ali razredčilom. Ko v zavorni sistem 

dolivate zavorno tekočino, pazite, da ta ne brizgne na 

stekla. Če stekla pridejo v stik s tako substanco, se 

lahko obarvajo ali razbijejo. Če taka substanca pride na 

plastično steklo, jo takoj obriš ite ali sperite z vodo. 

NAPOTEK: 
V dežju ali po pranju vozila se lahko na notranjih površinah 

stekel žarometov ustvari kondenz. Iz enakega razloga kot se v 

dežju orosijo okenska stekla, se zaradi temperaturne razlike 

zunaj in znotraj ustvari kondenz. Ta pojav ne ovira delovanja 

žarometov. Izgine sam od sebe.
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Ref. št. Luč Moč žarnice Količina 

(1) 
Žaromet 12 V – 60/55 W (H4) 2  

Pozicijska luč 12 V – 5 W (WSW) 2  

(2) Sprednji in stranski smernik 12 V – 21 W (P21W) 2  

(3) 
Sprednja meglenka 12 V – 55 W (H3) 2  

Dnevne luči 12 V – 21 W (P21W) 2  

(4) Smernik zadaj 12 V – 21 W (P21W) 2  

(5) Zavorna luč 12 V – 10 W (R10W) 2  

(6) Zadnji smernik 12 V – 21 W (P21W) 2  

(7) 
Žaromet za vzvratno vožnjo 12 V – 21 W (P21W) 2  

(8) Zadnja meglenka 12 V – 21 W (P21W) 2  

(9) Lučka registrske tablice 12 V – 5 W (C5W) 2  

(10) Luč za osvetlitev stopnic 12 V – 5 W (WSW) 2  

(11) Zadnja pozicijska luč <FEB, FEC, FG> 12 V – 5 W (R5W) 2  

(12) 

Notranja osvetlitev 12 V – 10 W 1  

Notranja luč s točkovno lučjo <vozila s točkovno lučjo> 
12 V – 8 W 2  

Notranja osvetlitev <zadnji sedeži v modelih s potniškim 

prostorom> 

12 V – 10 W 1  



 

 

 

18 

 
1 Zamenjava žarnice žarometa  

Iz varnostnih razlogov in zaradi preprostejšega postopka se 

zamenjava žarnice izvede na demontiranem žarometu. Da lahko 

demontirate žaromet, morate najprej odstraniti masko hladilnika in 

sprednje ter stranske smernike. 

1.1 Demontaža in vgradnja žarometov 

• Demontaža maske hladilnika 

1.  Odstranite vijak (1) maske hladilnika. 

2.  Odstranite masko hladilnika tako, da jo na pripetih mestih v 

vrstnem redu črk na sliki povlečete navzven.  

NAPOTEK: 

Masko povlecite ravno in vodoravno naprej. 

• Vgradnja maske hladilnika 

1.  Navodilom za demontažo sledite v obratnem vrstnem redu. 

Pri vgradnji maske hladilnika se prepričajte, da gumijasto 

tesnilo (2) na vsaki strani maske ne štrli iz reže med masko in 

žarometom. 

2.  Na koncu privijte vijak.  

NAPOTEK: 

Po vgradnji maske hladilnika preverite, ali gumijasto tesnilo na 

vsaki strani maske morda štrli iz reže med masko in žarometom. 

Če tesnilo štrli, ga stisnite noter, da ga ni mogoče videti na 

površini. Pazite, da ne poškodujete maske hladilnika ali 

žarometov. 
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• Demontaža žarometov 

1.  Za demontažo žarometa (1) najprej odstranite vijak (2) in 

kovico (3), nato plastični del (4) potegnite pod žarometom do 

središčnice vozila in ga dvignite iz zank (5).  

  POZOR 
Pri odstranjevanju plastike žarometov ne potegnite premočno, saj 

se zanke lahko odlomijo. 

2.  Odprite vrata in nato sprostite vijake (7) za sprednjim in 

stranskim smernikom (6) toliko, da se prosto vrtijo.  

NAPOTEK: 

Vijaki so izdelani tako, da ne padejo ven. 

3. Povlecite vijak (8) k sebi. 

  POZOR 

Če vijak ni izvlečen, drži sprednji in stranski smernik nazaj, vi pa ju 

zaradi tega ne morete odstraniti.  

4.  Zaprite vrata. 

5.  Odstranite sprednji in stranski smernik (9) proti zunanji strani 

vozila, nato izvlecite vtični spojnik (10). 

  POZOR 
•  Pri demontaži sprednjega in stranskega smernika teh ne 

vlecite naprej (k sprednji strani vozila), v nasprotnem primeru 

se lahko zanke odlomijo. 

•  Ne odpirajte vrat, ko je stranski in sprednji smernik izvlečen 

(vendar ne v celoti demontiran). Vrata lahko udarijo ob luč in jo 

poškodujejo. 
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6. Odstranite vijake (12) okrasne letve (11) in okrasno letev 

umaknite proti zunanji strani vozila.  

NAPOTEK: 

Z okrasne letve nikakor ne odstranite gumijastega zadnjega dela 

(13).  

7. Odstranite vijake žarometov (14).  

8. Žaromet le malo privzdignite, da odstranite zanke (15) iz držal 

(16), ter izvlecite žaromet ven proti sebi.  

9. Vtični spojnik (17) izvlecite iz tako izvlečenega žarometa.  

 POZOR 
Nikakor ne vrtite nastavitvenega kolesca (18) za snop žarometa. 

Če vrtite nastavitveno kolesce za snop žarometa, se nastavitev 

snopa spremeni, neustrezna nastavitev pa je lahko moteča za 

voznike drugih vozil. Če pomotoma zavrtite nastavitveno kolesce 

za snop žarometa, naj ga pregledajo v najbližji pooblaščeni 

prodajni organizaciji oz. pri pooblaščenem prodajalcu za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 
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• Namestitev žarometa 

1. Vtični spojnik (1) namestite na žaromet. 

2. Povezovalno sponko žarometa pritrdite na hrbtni strani 

žarometa. Pomožna jezička (3) žarometa (2 ) namestite v luknje 

(4 ) in žaromet pravilno namestite. 

3. Pritrdite vijake žarometa (4). 

4. Zatič (6) namestite v držalo (7), okrasno letev (8) pomaknite v 

njen položaj in zategnite vijake (9). 

POZOR 
Vijaka ne zategnite premočno; ohišje luči se pri tem lahko 

poškoduje. 

5.  Priključno sponko (11) namestite na sprednji in stranski 

smernik (10). 

6.  Izvlecite vijake (12). 

7.  Zanke (13) naravnajte na odprtinah (14) in nato luč pritisnite v 

smeri središčnice vozila. 
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8. Odprite vrata in zategnite vijake (16) za sprednjim in stranskim 

smernikom (15).  

 POZOR 
•  Sprednji in stranski smernik v celoti vtisnite proti središčnici 

vozila. Če luč ni v celoti vstavljena in se vrata odprejo, lahko 

vrata udarijo po luči in jo poškodujejo. 

•  Vijakov ne zategnite premočno; ohišje luči se pri tem lahko 

poškoduje. 

9.  Plastični del (18) pod žarometom (17) postavite na zanke (19) 

tako, da ga pomaknete proti zunanji strani vozila. 

10.  Namestite kovice (20) in nato vtisnite vijak (21).  

1.2 Zamenjava žarnice žarometa 

 POZOR 
•  Steklenega dela halogenske žarnice se nikoli ne dotaknite 

neposredno s prsti. Vsako olje ali druge snovi, ki umažejo 

stekleno površino, lahko skrajšajo življenjsko dobo žarnice. 

•  Žarometov nikakor ne čistite z alkoholom ali razredčilom, saj 

so njihova stekla iz plastike. 

•  Na steklo žarometov ne nameščajte nalepk ali izolirnega traku. 

To lahko povzroči toplotno deformacijo stekla, saj je to iz 

plastike.  

•  Demontaža 

1.  Zanko (2) pokrova (1) držite k sebi, da odstranite pokrov. 
2.  Odstranite vzmet (4), ki drži žarnico (3). 
3.  Odstranite žarnico. 

•  Vgradnja 

1.  Zanke (5) na žarnici poravnajte z utori (6), namestite žarnico v 

njen položaj in jo pritrdite z vzmetjo. 

2.  Če je pokrov umazan, ga očistite. 
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3. Vgradite pokrov (1) tako, da ga pritiskate, dokler konec 
žarnice (7) ni nekoliko sproščen. Pri vgradnji pokrova 
pritisnite osenčeno območje. 

1.3 Zamenjava žarnice pozicijskih luči 
1.  Zavrtite pušo (1) v smeri puščice (2), da jo odstranite. 
2.  Odstranite žarnico (3). 
3.  Za vgradnjo upoštevajte napotke za demontažo v 

obratnem vrstnem redu. 
4.  Če je tesnilo (4) umazano, ga očistite.  

2  Zamenjava žarnice sprednjih in stranskih 
smernikov 

1.  Odprite vrata. 
2.  Zavrtite pušo (1) v smeri puščice (2), da jo odstranite. 
3.  Pritisnite žarnico (3) in jo zavrtite v smeri puščice (4), da 

jo odstranite. 
4.  Za vgradnjo upoštevajte napotke za demontažo v 

obratnem vrstnem redu. 
5.  Če je tesnilo (5) umazano, ga očistite. 

3  Zamenjava bučke žarnice markirne luči <FB8, FE8> 
• Demontaža 
1.  Odstranite vijak (2) in trdno držite lečo (1). 
2.  Stran leče z vijakom nekoliko dvignite in jo pomaknite v 

smeri, ki je prikazana s puščico. Sponke (4) sprostite iz 
demontažnih utorov in demontirajte leče (3). 

3.  Stran leče z vijakom (!) nekoliko dvignite in jo kot na 
sliki pomaknite v smeri, ki je prikazana s puščico (5). 

• Vgradnja 
1.  Novo bučko žarnice pritisnite v podnožje in jo kot na 

sliki zavrtite v smeri, ki jo prikazuje puščica (7), dokler se 
kraki (8) ne zaskočijo v utorih (9) podnožja. 

2.  Če je tesnilo (10) umazano, ga očistite. 
3.  Sponke (4) naravnajte na utorih (3) in lečo pritisnite 

navzdol. 
4.  Vijak zategnite s predpisanim zateznim momentom. 

 

Zatezni moment 

od 1,0 do 1,2 Nm 
(od 0,10 do 0,12 kgfm) 
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4 Zamenjava bučke žarnice zadnjih meglenk  

• Demontaža 

1.  Če ima kabina prekucni mehanizem, jo prekucnite navzgor. 

2.  Odstranite pokrov (2), potem ko ste ga v nasprotni smeri 

urnega kazalca zavrteli do končnega položaja. 
3.  Odklopite vtični spojnik žarnice (2). 

4.  Odklopite vtični spojnik (9) z enote luči. 

5.  Snemite vzmet (4) in nato izvlecite žarnico (5). 

• Vgradnja 

1.   Držite žarnico s pravokotnim utorom (6) na spodnji strani (s 

krožnim utorom (7) na zgornji strani), žarnico nato poravnajte z 

zankami (8) na enoti meglenk, vgradite žarnico in jo pritrdite z 

vzmetjo (4). 

2.   Ponovno priključite vtični spojnik (2) žarnice. 

3.   Vtični spojnik (3) ponovno priključite na enoto meglenk. 

4.   Po potrebi očistite tesnilo (9). Prav tako tesnilo poravnajte, če 

je zvito.  

5.   Pokrov (1) namestite na svetilno enoto in ga zavrtite v smeri 

urnega kazalca. 
6.   Spustite kabino, če je bila prekucnjena navzgor. 

5. Zamenjava žarnice pri dnevnih lučeh  

1.  Dvignite kabino, če je vozilo opremljeno z mehanizmom za 

prekuc kabine. 

2.  Držalo žarnice (1) zavrtite v smeri puščice, 

(2) da ga odstranite. 

3.  Pritisnite žarnico (3) in jo istočasno zavrtite v smeri puščice (4), 

da jo odstranite. 

4.  Pri vgradnji upoštevajte korake za demontažo v obratnem 

vrstnem redu. 
5.  Če je tesnilo (5) umazano, ga očistite. 

6.  Zamenjava žarnice notranje luči  

6.1 Notranja luč 

1.  V utore (1) vstavite izvijač s ploščato glavo (2) in z njim 

sprostite zanke (4) na spodnji strani stekla (3). Odstranite 

steklo. 

2.  Grlo žarnice (6) pritisnite v smeri puščice (7) in odstranite 

žarnico (5). 

3.  Za vgradnjo stekla vstavite zanke (8) na spodnji strani stekla, 

zanke poravnajte na zgornji strani stekla in pustite, da se steklo 

zaskoči. 
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6.2 Notranja luč z vgrajenimi točkovnimi lučmi  

<Vozila z notranjo lučjo z vgrajenimi točkovnimi lučmi> 

1.  V utore (1) vstavite izvijač s ploščato glavo in z njim sprostite 

zanke (3) na zgornjem koncu stekla (2). 

Odstranite steklo. 

2.  Žarnico (4) odstranite tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri 

urnega kazalca in jo istočasno pritiskate navzdol. 

3.  Žarnico vgradite tako, da zanke (5) na spodnjem koncu stekla 

vstavite v reže in steklo pritisnete navznoter, medtem ko zanke 

na zgornjem koncu poravnate z utori.  

6.3 Notranja luč zadnje sedežne klopi modelov z dvojno kabino 

1.  Ploščat izvijač (3) namestite med lečo (1) in notranjo luč (2) ter 

s tem sprostite pomožne jezička (4) spodaj na leči. Odstranite 

lečo. 

2.  Držalo bučke žarnice (6) pritisnite naprej in odstranite bučko 

žarnice (5). 

3.  Za vgradnjo leče vstavite pomožna jezička (7) zgoraj na leči in 

lečo spodaj pritisnite. 

7. Luč za osvetlitev stopnic 

1.  Izvijač s ploščato glavo vstavite na mesta zank (1) na 

spodnjem koncu stekla in steklo odstranite tako, da ga 

povlečete k sebi, ko ga dvignete. 

2.  Izvlecite žarnico (2). 

3.  Steklo vgradite tako, da zanke na spodnjem koncu vstavite v 

reže in nato mesta zank (3) na zgornjem koncu stekla pritisnete 

navznoter. 

8. Zamenjava drugih žarnic 

1.  Sprostite vijak, s katerim je pritrjena leča, ter snemite lečo. 

2.  Bučko žarnice pritisnite in zavrtite v nasprotni smeri urnega 

kazalca, nato jo snemite. 

3.  Vzemite novo bučko žarnice in jo trdno privijte v smeri urnega 

kazalca. 

4.  Pritrdite lečo in se prepričajte, ali je tesnilo pravilno 

nameščeno. Če tesnilo ni pravilno nameščeno ali je zvito, lahko 

v luč prodre voda in skrajša njeno življenjsko dobo. Če je 

tesnilo umazano, ga očistite. 

5.  Enakomerno zategnite vijake, ki držijo lečo.
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Če je zaviranje oteženo 

 OPOZORILO 

•  Razen v sili med vožnjo nikoli ne uporabite ročne zavore. 

Če ročico ročne zavore med vožnjo zategnete s polno 

močjo, se vozilo lahko prevrne. 

•  Če je zavorni sistem pokvarjen ali izteka tekočina, nikoli ne 

nadaljujte vožnje. 

Vozilo zaustavite tako, da zavorni pedal pritisnete močneje kot 

običajno in pretaknete v nižjo prestavo, da se aktivirata zaviranje z 

motorjem in izpušno zavoro. Če je potrebno, zategnite ročno 

zavoro. Ko je vozilo ustavljeno, preverite ustrezne dele. Nato 

pokličite svojega najbližjega pooblaščenega generalnega 

zastopnika ali prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

Če motor blokira, ko se vozilo premika  

Kot je opisano v nadaljevanju, je to stanje vozila zelo nevarno. 

Vozilo umaknite s ceste in poskusite ponovno zagnati motor. 

•  Zavorna moč je zelo močno upadla. Zavorni pedal morate za 

aktiviranje zavor pritisniti z dodatno močjo. 

•  Sistema za servokrmiljenje ni mogoče upravljati, kar krmiljenje 

močno otežuje. 

Volan morate vrteti z dodatno močjo. 

 

Če med premikanjem vozila poči pnevmatika  

Izogibajte se nenadnemu zaviranju. Volan trdno držite in polagoma 

upočasnite hitrost, preden zapeljete s ceste na varno mesto. 

Za menjavo pnevmatike mora vozilo stati na ravni površini in na 

mestu, na katerem ne ovira prometa. Gl. 12-67 

Če ima vozilo komplet za popravilo pnevmatik, izvedite zasilno 

popravilo tako, kot sledi: 

1 Komplet za popravilo  

<Vozila s kompletom za popravilo> 

Ta komplet za popravilo je namenjen za zasilna popravila manjših 

poškodb na pnevmatikah, ki jih na tekalni površini povzročijo žeblji 

ali vijaki.
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 OPOZORILO 
•  Tesnilno sredstvo za zasilno popravilo v primeru zaužitja 

škoduje zdravju. Če ga nehote pogoltnete, spijte čim več 

vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč. 

•  Če pride tesnilno sredstvo za zasilno popravilo v stik z 

očmi ali kožo, prizadeta mesta takoj sperite z vodo. Če 

imate še vedno neprijeten občutek, poiščite zdravniško 

pomoč. 

•  Tesnilno sredstvo za zasilno popravilo varno shranite 

pred otroci. 

•  Preden izvedete popravilo s tesnilom za zasilno 

popravilo, vozilo ustavite na varnem mestu z ravno 

površino, zategnite ročno zavoro in prestavno ročico pri 

vozilu z mehanskim menjalnikom pomaknite v položaj 

prostega teka ali pri vozilih s sistemom DUONIC® v 

položaj »P«. 

  POZOR 
•  V spodaj navedenih situacijah popravilo s tesnilom za zasilno 

popravilo ni možno. Namesto tega se obrnite na najbližjo 

pooblaščeno prodajno organizacijo oz. pooblaščenega 

prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

•  Rok uporabnosti tesnilnega sredstva za zasilno popravilo je 

potekel (rok je naveden na posodi). 

•  Poškodovani sta dve ali več pnevmatik. 

•  Razpoka oz. luknja v pnevmatiki je velika 10 mm ali več. 

•  Pnevmatika je poškodovana na stranski steni (ne na tekalni 

površini). 

•  Vožnja z vozilom se je nadaljevala z zelo prazno 

pnevmatiko. 

•  Pnevmatika se je sprostila s platišča. 

•  Kolo je poškodovano. 

•  Če tesnilno sredstvo za zasilno popravilo pride na oblačila, ga 

v nekaterih primerih ni več mogoče odstraniti. 

1.1 Priprave 

•  Vozilo ustavite na varnem mestu z ravno površino, kjer ne ovira 

prometa. Zategnite ročno zavoro in prestavno ročico pretaknite 

v položaj prostega teka (pri vozilih z mehanskim menjalnikom) 

ali v položaj »P« (pri vozilih s sistemom DUONIC®). 

•  Izklopite motor. 

•  Vklopite opozorilne utripalke. 

•  Za vozilom postavite varnostni trikotnik. 

•  Če je možno, odstranite tujek, ki se je zapičil v pnevmatiko. 

•  Če je možno, kolo zavrtite tako, da se poškodovani del 

pnevmatike dotika tal. 
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1.2 Pnevmatika na sprednjem kolesu ali notranja pnevmatika na 

zadnjem kolesu 

1.  Vzemite komplet za popravilo pnevmatik (1). Pri modelih z 

dvojno kabino je komplet za popravilo pnevmatik v predalu pod 

zadnjim sedežem. 

2.  Če je poškodovana sprednja pnevmatika, zadevno pnevmatiko 

dvignite z dvigalko. 
Gl. 12-57 

3. Temeljito pretresite posodo (2) s tesnilnim sredstvom za 

zasilno popravilo. 

NAPOTEK: 

Pri nizkih zunanjih temperaturah (0 °C ali manj) se tesnilno 

sredstvo za zasilno popravilo zgosti, tako da ga ni mogoče z 

lahkoto vbrizgati v pnevmatiko. Posodo najprej segrejte v kabini in 

šele nato pretresite.  

4. Če je poškodovana katera od notranjih zadnjih pnevmatik, 

odstranite podaljšek ventila (3). 

5. Odstranite pokrovček ventila (4) na pnevmatiki in nato 

izvlačevalnik ventilnega vložka (dolga izvedba) (5) v smeri 

urnega kazalca trdno privijte na steblo ventila (6). 

6. Vtično povezavo (7) posode s tesnilom sredstvom namestite 

na izvlačevalnik ventilnega vložka. Gumb (8) na vtični povezavi 

pritisnite navzdol, da jo zavarujete v njenem položaju. 
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7. Gumb (11) v izvlačevalniku ventilnega vložka zavrtite v 

nasprotni smeri urnega kazalca in ga pri tem nežno pritisnite 

navznoter, dokler reža (9) na drugem koncu izvlačevalnika 

ventilnega vložka ni poravnana z ventilnim vložkom (10). 

8. Gumb vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se ventilni 

vložek ne sprosti s stebla ventila.  

9.  Vlecite gumb v izvlačevalniku ventilnega vložka, dokler ventilni 

vložek ne štrli prek priključka za polnilno cev na posodi s 

tesnilnim sredstvom. 

Če ventilni vložek ni viden v prosojnem plastičnem delu 

izvlačevalnika ventilnega vložka, ponovite postopek tako, da 

začnete s korakom 7. 

  POZOR 
Gumb v izvlačevalniku ventilnega vložka nujno vlecite, dokler 

ventilni vložek ne štrli prek priključka za polnilno cev na posodi s 

tesnilnim sredstvom. Če ventilni vložek leži pod priključkom za 

polnilno cev na posodi za tesnilno sredstvo, deli tesnilnega 

sredstva za zasilno popravilo mašijo polnilno cev tako, da 

preostanek tesnilnega sredstva ne more brez težav prodreti v 

pnevmatiko.  

10.  Pritisnite gumb (12) na zgornjem koncu razpršila, da tesnilno 

sredstvo za zasilno popravilo vbrizgate v pnevmatiko. 
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11.  Če je posoda s tesnilnim sredstvom za zasilno popravilo 

prazna, nemudoma izvedite korake od 12 do 16. 

12.  Gumb v izvlačevalniku ventilnega vložka vrtite v smeri urnega 

kazalca, dokler ventilni vložek ni znova popolnoma privit na 

steblu ventila. 

13. Izvlačevalnik ventilnega vložka snemite s stebla ventila. 

14. Če je pnevmatika za popravilo notranja zadnja pnevmatika, 

podaljšek ventila ponovno namestite na steblo ventila.  

15.  Polnilno cev (14) drugega razpršila (13) trdno povežite s 

steblom ventila (oz. s podaljškom ventila pri notranji zadnji 

pnevmatiki). V ta namen matico (15) na koncu polnilne cevi 

zavrtite v smeri urnega kazalca. 

16.  Pritisnite gumb (16) na zgornjem koncu drugega razpršila, da 

pnevmatiko napolnite z zrakom. 

 POZOR 
Tlak v pnevmatiki mora v tem trenutku biti 140 kPa (1,4 kgf/cm

2
) 

ali več. Ne uporabite več kot dve razpršili, tudi če tlak ni zadosten. 

NAPOTEK: 

S pomočjo razpršila dobi pnevmatika dovolj tlaka, da je vozilo spet 

vozno. 

17.  Namestite pokrovček ventila pnevmatike. 

18.  Komplet za popravilo pnevmatik in varnostni trikotnik 

pospravite v vozilo in nemudoma odpeljite z vozilom pri 

hitrostih, ki niso višje od 80 km/h. Vozite previdno in 

upoštevajte postavljene omejitve hitrosti. Pri tem se izogibajte 

polnemu zaviranju, nenadnemu obračanju volana in 

nenadnemu pospeševanju. 

 OPOZORILO 
Tlak v pnevmatiki lahko pade, preden je postopek zasilnega 

popravila zaključen, zaradi česar je vozilo nevarno za vožnjo. Če 

med vožnjo opazite kar koli nenavadnega, ustavite vozilo in se 

obrnite na pooblaščeno prodajno organizacijo oz. pooblaščenega 

prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 
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 POZOR 

Ne vozite hitreje kot 80 km/h. 

19. Po pribl. 5 km vožnje ustavite na varnem mestu in preverite 

tlak v pnevmatiki. 

GL. 12-65 

Če tlak v pnevmatiki ni padel, je zasilno popravilo zaključeno. 

Nemudoma previdno odpeljite do pooblaščene prodajne 

organizacije oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO v oddaljenosti do 200 km, da vam 

pnevmatiko popravijo ali zamenjajo. 

Če je tlak v pnevmatiki padel, se obrnite na pooblaščeno 

prodajno organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. Z vozilom nikakor ne nadaljujte vožnje. 

 POZOR 
Pri končnem popravilu pnevmatike brez zračnice, katere poškodba 

je bila pred tem provizorično odpravljena s kompletom za popravilo 

pnevmatik, je treba pred začetkom popravila provizorično tesnilno 

sredstvo za popravilo sprati s površine pnevmatike in pnevmatiko 

temeljito posušiti. 

NAPOTEK: 

Uporabljene posode s tesnilnim sredstvom in razpršila v kompletu 

za popravilo nadomestite z novimi. 

1.3 Notranje zadnje kolo 

1. Vzemite komplet za popravilo pnevmatik (1). Pri modelih z 

dvojno kabino je komplet za popravilo pnevmatik v predalu pod 

zadnjim sedežem.  

2. Temeljito pretresite posodo (2) s tesnilnim sredstvom za 

zasilno popravilo. 

NAPOTEK: 

Pri nizkih zunanjih temperaturah (0 °C ali manj) se tesnilno 

sredstvo za zasilno popravilo zgosti, tako da ga ni mogoče z 

lahkoto vbrizgati v pnevmatiko. Posodo najprej segrejte v kabini in 

šele nato pretresite. 
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3. Odstranite pokrovček ventila pnevmatike (3). Izvlačevalnik 

ventilnega vložka (kratka izvedba) (5) pritisnite proti steblu 

ventila (4) in izvlačevalnik ventilnega vložka zavrtite v ali v 

nasprotni smeri urnega kazalca, dokler reža (6) v izvlačevalniku 

ventilnega vložka ni poravnana z ventilnim vložkom (7). 

4.  Izvlačevalnik ventilnega vložka zavrtite v nasprotni smeri 

urnega kazalca, da ventilni vložek odstranite iz stebla ventila. 

Ventilni vložek hranite na čistem mestu tako, da se ne umaže. 

  POZOR 
Preden izvlečete ventilni vložek, se prepričajte, da v pnevmatiki ni 

več zraka. Če v pnevmatiki ostane nekaj zraka, se lahko ventilni 

vložek izstreli in povzroči poškodbe. 

5.  Vtično povezavo (8) posode s tesnilom sredstvom namestite 

na steblo ventila. Gumb (9) na vtični povezavi pritisnite 

navzdol, da jo zavarujete v njenem položaju.  

6.  Pritisnite gumb (10) na zgornjem koncu razpršila, da tesnilno 

sredstvo za zasilno popravilo vbrizgate v pnevmatiko. 

7.  Če je posoda s tesnilnim sredstvom za zasilno popravilo 

prazna, vtično povezavo posode odstranite s stebla ventila. 

8. Izvlačevalnik ventilnega vložka vrtite v smeri urnega kazalca, 

dokler ni ventilni vložek ponovno trdno privit na steblu ventila. 
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9.  Polnilno cev (12) drugega razpršila (11) trdno povežite s 

steblom ventila. V ta namen matico (13) na koncu polnilne cevi 

zavrtite v smeri urnega kazalca. 

10.  Pritisnite gumb (14) na zgornjem koncu drugega razpršila, da 

pnevmatiko napolnite z zrakom.  

 POZOR 
Tlak v pnevmatiki mora v tem trenutku biti 140 kPa (1,4 kgf/cm

2
) 

ali več. Ne uporabite več kot dve razpršili, tudi če tlak ni zadosten. 

NAPOTEK: 

S pomočjo razpršila dobi pnevmatika dovolj 

tlaka, da je vozilo spet vozno. 

11. Namestite pokrovček ventila pnevmatike. 

12. Komplet za popravilo in varnostni trikotnik pospravite v vozilo 

in nemudoma nadaljujte z vožnjo, brez da bi pri tem prekoračili 

hitrost 80 km/h. Vozite previdno, upoštevajte prikazane 

omejitve hitrosti in se izogibajte sunkovitemu zaviranju in 

krmilnim manevrom ter nenadnemu pospeševanju. 

 OPOZORILO 
Obstaja možnost, da tlak v pnevmatiki pred zaključkom 

zasilnega popravila tako zelo pade, da vožnja z vozilom ni več 

varna. Če med vožnjo opazite kaj nenavadnega, ustavite in se 

obrnite na prodajno organizacijo oz. prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. 

 POZOR 
Ne vozite hitreje kot 80 km/h. 

13. Po pribl. 5 km vožnje ustavite na varnem mestu in preverite 

tlak v pnevmatiki.                Gl.12-65 

Če tlak v pnevmatiki ni padel, je zasilno popravilo zaključeno. 

Nemudoma previdno odpeljite do pooblaščene prodajne 

organizacije oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO v oddaljenosti do 200 km (125 milj), da 

vam pnevmatiko popravijo ali zamenjajo. 

Če je tlak v pnevmatiki padel, se obrnite na pooblaščeno 

prodajno organizacijo oz. pooblaščenega prodajalca za vozila 

MITSUBISHI FUSO. Z vozilom nikakor ne nadaljujte vožnje. 

 POZOR 
Pri končnem popravilu pnevmatike brez zračnice, katere poškodba 

je bila pred tem provizorično odpravljena s kompletom za 

popravilo pnevmatik, je treba pred začetkom popravila 

provizorično tesnilno sredstvo za popravilo sprati s površine 

pnevmatike in pnevmatiko temeljito posušiti. 

NAPOTEK: 

Uporabljene posode s tesnilnim sredstvom in razpršila v kompletu 

za popravilo nadomestite z novimi. 
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Če je akumulator izpraznjen 

Naslednje delovne korake za zagon motorja vašega vozila izvedite 

tako, da akumulator s kablom za pomoč pri zagonu priključite na 

napolnjen akumulator drugega vozila. 

 OPOZORILO 

•  Če ima akumulator na zgornji strani prikazovalnik nivoja 

tekočine, ga ne polnite, če je prikazovalnik bel. Če vaš 

akumulator nima prikazovalnika, se izogibajte polnjenju, razen 

v primeru, ko je nivo tekočine nad črto »LOWER«. Akumulator 

se v nasprotnem primeru hitro stara in se lahko pregreje ali 

eksplodira. Če je vaš akumulator akumulator za dolivanje 

tekočine, dolijte tekočino, preden ga začnete polniti. Če 

tekočine ni mogoče doliti, zamenjajte akumulator. 

•  Bodite pozorni na to, da kablov za pomoč pri zagonu ne boste 

priključili v napačnem vrstnem redu. Če kabel za pomoč pri 

zagonu priključite na šasiji, pogosto nastanejo iskre. Če torej 

kabel priključite na delu šasije v bližini akumulatorja, lahko 

iskra vžge vodik, ki ga oddaja akumulator, ter sproži požar. 

Konec kabla nujno priključite na mestu, ki je čim bolj oddaljeno 

od akumulatorja. 

Tudi cigarete in odprt plamen naj bodo daleč stran od 

akumulatorja. 

•  Motorja ne zaženite nikoli, ko vozilo vlečete ali potiskate. To je 

lahko nevarno, ker se zavore slabo odzivajo in je volan 

neobičajno težko vrteti. 

  POZOR 

•  Uporabite kabel za pomoč pri zagonu za jaki tok. 

•  Za priklop vašega akumulatorja uporabite vozilo s enako 

napetostjo (12 V), kot jo ima vaše vozilo. V nobenem primeru 

ne uporabljajte vozila s 24-voltnim sistemom. 

•  Električni sistem vašega vozila deluje z 12-voltnim napajanjem 

z napetostjo. Prepričajte se, da ima vozilo, ki nudi pomoč pri 

polnjenju, prav tako priključen akumulator ali akumulatorje za 

12-voltno napajanje z napetostjo. 

NAPOTEK: 

Elektrika vašega vozila deluje z 12-voltnim napajanjem z 

napetostjo. Vozila z izenačevalnikom akumulatorjev imajo 

12-voltne in 24-voltne tokokroge. Gl. 1-15 
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1.  Izklopite motor vozila, ki nudi pomoč pri zagonu. 

2. Odstranite pokrov akumulatorja.        

Gl. 12-84 

3.  En konec rdečega kabla za pomoč pri zagonu priključite 

na pozitivni (+) priključek (1) praznega akumulatorja. 

Drugi konec rdečega kabla za pomoč pri zagonu 

priključite na pozitivni (+) priključek (2) dodatnega 

akumulatorja. 

4.  En konec črnega kabla za pomoč pri zagonu priključite 

na negativni (–) priključek (3) dodatnega akumulatorja, 

drugi konec črnega kabla za pomoč pri zagonu pa 

priključite (ozemljite) na delu šasije (4) na vozilu s 

praznim akumulatorjem na mestu, ki je čim dlje oddaljeno 

od akumulatorja. 

5.  Ko so zgoraj navedeni priključki priključeni, zaženite 

motor vozila z dodatnim akumulatorjem ter ga pustite teči 

z vrtilno frekvenco, ki je le nekoliko višja od vrtilne 

frekvence v prostem teku. Poskusite zagnati motor vozila 

s praznim akumulatorjem. 

Če se motor zaradi hladnega vremena ali praznega 

akumulatorja zažene s težavo, ga pustite, da se več 

minut polni iz vozila, ki nudi pomoč pri zagonu, preden ga 

ponovno poskusite zagnati. 

6.  Ko se motor vozila s praznim akumulatorjem zažene, 

kable za pomoč pri zagonu odklopite v obratnem vrstnem 

redu kot pri priklapljanju. 
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Ko je posoda za gorivo prazna 

(odzračevanje sistema dovajanja goriva) 

Ko vozilu zmanjka goriva in se motor izklopi, tudi če je bil filter za 

gorivo zamenjan, ali če je bila voda izpuščena iz filtra za gorivo, 

zrak, ki je vdrl v sistem dovajanja goriva, preprečuje, da bi se motor 

lahko zagnal, tudi če je bil motor ponovno napolnjen po tem, ko je 

tekel v prazno. 

V teh primerih odzračite sistem dovajanja goriva tako, da sledite 

naslednjim korakom. 

 OPOZORILO 
Če je bil filter za gorivo zamenjan, se prepričajte, da iz filtra ali 

pripadajočih delov ne izteka gorivo. Vsako iztekanje goriva lahko 

povzroči požar. 

1.  Stikalo zaganjalnika držite 30 do 60 sekund v položaju »ON«, 

da se sistemu dovajanja goriva dovaja gorivo. 

2.  Če je bil filter za gorivo zamenjan, zaženite motor in se 

prepričajte, da gorivo ne izteka.  

 

Če se izprazni rezervoar za sečnino 

Če se izprazni rezervoar za sečnino, začneta opozorilna lučka  
in signalna lučka za nivo sečnine (1) utripati in opozorilna lučka za 
nivo sečnine (2) zasveti. Na večinformacijskem prikazovalniku se 

prikaže tudi opozorilo  (rdeče) in moč motorja se omeji. Ko 
nastopi to stanje, morate rezervoar za sečnino takoj znova 
napolniti z raztopino AdBlue®. 

 Gl. 1 -6 
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Vleka 

 OPOZORILO 

•  Če motor pokvarjenega vozila ne teče, uporabite posebno 

vlečno vozilo. 

•  Prepričajte se, da zavorni sistem deluje normalno. 

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, ko vlečete pokvarjeno 

vozilo.  

•  Vlečna vrv mora biti dovolj močna in varno pritrjena na vlečni 

kavelj na šasiji. 
(1): sprednji kavelj 

•  Vlečno vrv pri obeh vozilih namestite na isto stran vozila.  

• Iz varnostnih razlogov mora biti kot, ki ga vlečna vrv ustvari po 

pripetju, omejen na območje, ki je prikazano na sliki. Vozila ne 

vlecite pod pogoji, ki lahko kavelj obremenijo z nenadnim in 

nepotrebnim tlakom (na primer, vleka vozila iz jarka). Kavelj se 

zaradi tega lahko odlomi. Poleg tega nikoli ne vlecite vozila, ki 

je težje od vašega. 

NAPOTEK: 

Največja dovoljena obremenitev vlečnega kavlja je 14.700 N 

(1.500 kgf) v smeri premikanja. 

•  Tovor na pokvarjenem vozilu je treba v celoti raztovoriti. 

•  Vozite s hitrostjo, ki ni višja od 30 km/h, razen takrat, ko vozilo 

vleče vlečno vozilo. 

Izogibajte se nenadnemu speljevanju, vlečna vrv pa naj ostane 

napeta. 

•  Pokvarjeno vozilo je treba na vleko pripraviti tako, kot sledi: 

1. Pri vozilih z mehanskim menjalnikom pretaknite prestavno 

ročico v položaj prostega teka. Pri vozilih s sistemom 

DUONIC® pretaknite prestavno ročico v položaj »P«. 
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2. Pustite motor teči. 

Medtem, ko se vozilo še premika, je izredno nevarno izklopiti 

motor. Zavorna moč se s tem namreč drastično zmanjša in 

krmiljenje je močno oteženo. 

 POZOR  
•  Če je menjalnik, razdelilno gonilo <modeli FG> ali diferencial 

pokvarjen, vozila ne vlecite. Namesto tega pokličite najbližjo 

pooblaščeno prodajno organizacijo oz. pooblaščenega 

prodajalca za vozila MITSUBISHI FUSO. 

•  Pred vleko vozila z vsekolesnim pogonom dvignite sprednja 

kolesa in ločite pogonsko gred na zadnjem delu vozila. 

•  Če je treba vleči vozilo s sistemom DUONIC®, ločite 

pogonsko gred ali s posebej opremljenim vlečnim vozilom 

zadnja kolesa dvignite toliko, da se več ne dotikajo tal, saj se v 

nasprotnem primeru lahko poškoduje menjalnik. 

• Pri ločeni pogonski gredi učinek motorne zavore in izpušne 

zavore ni na voljo. 

NAPOTEK: 

Emisije izpušnih plinov so lahko izjemno vroče. Če se vlečna vrv 

premočno povesi, jo lahko emisije izpušnih plinov razbarvajo. 

Prepričajte se, da se vlečna vrv ne povesi preveč, ko ustavite 

vozilo. 
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Priporočena maziva/hidravlične tekočine ter navedbe količin  
 
1 Količine maziva/hidravlične tekočine  

Litri
 

 
 

 

 POZOR 
Navedene količine olja in tekočin naj v času menjave služijo le kot orientacijske vrednosti. Za ugotovitev pravilnosti količin olja 

in tekočin ustrezno uporabite merilnik nivoja olja, odprtine kontrolnih čepov oz. oznake višine. 

Del Količina 

Motor Pribl. 6 ,2 

Tekočina krmilnika sklopke <vozila s sistemom DUONIC®> Pribl. 2,0 

Menjalnik (vključno s sistemom DUONIC®) 

Vozila brez pomožnega pogona 
menjalnika (PTO) 

Pribl. 3,5 

Vozila s pomožnim pogonom 
menjalnika (PTO) 

Pribl. 3,7 

Razdelilno gonilo <modeli FG> Pribl. 3,6  

Diferencial 

FEA0, FEB0 Pribl. 2,2 litra 

FEA5 Pribl. 2,7 litra 

FEB7, FEC7 Pribl. 4,5 litra 

FG 
Spredaj Pribl. 2,2 litra 

Zadaj Pribl. 4,5 litra 

Servovolan Po potrebi 

Zavorna tekočina (za obe zavori in sklopko) Po potrebi 
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2 Priporočena maziva/hidravlične tekočine  

Obvezno uporabite navedena maziva. 

Del Kategorija Klasifikacija 

Viskoznost 

Opombe Atmosferska 

temperatura 

Razred 

viskoznosti 

Motor Motorno olje ACEA C2 — 5W-30 — 

Menjalnik 

(vključno s 

sistemom DUONIC) 

Olje za menjalnike 

API GL-3 
Splošno 80 

– 
Topla regija 90 

API GL-4 
Splošno 80 

MIL-L-2105 
Tropska regija 90 

Motorno olje API CG 
Daljša vožnja v 

območju visoke 

vrtilne frekvence 

30 ali 40 MIL-L-2104B 

Sklopka <vozila s 

sistemom 

DUONIC®> 

Olje za 
samodejni menjalnik 

FUSOÄTF SPIII – – – 

Razdelilno gonilo 

<modeli FG> 
Zavorna tekočina 

API GL-3 
Splošno 80 – 

Topla regija 90 

API GL-4 
Splošno 80 

Topla regija 90 

Diferencial *1 Zavorna tekočina 

ACEA C2 

Pod 40 °C 90 
– 

Nad 40 °C 140 

Diferencial z 

omejenim 

zdrsovanjem <vozila 

z lamelnim 

diferencialom z 

omejenim 

zdrsovanjem> 

Olje za menjalnike za 

diferencial z omejenim 

zdrsovanjem 

– 90 

Št. originalnega dela 

MITSUBISHI FUSO 

8149630EX 

Servovolan Olje za samodejni 
menjalnik 

Tip DEXRON, 

DEXRON II ali 

DEXRON III 

– – – 

Zavora Zavorna tekočina 
SAE J1704, FMVSS 

št. 116 (tip DOT4) 
– – – 

Mazalka šasije, 

pritrdilni kavelj in 

tečaji vrat <ne za 

uporabo v 

modelih z dvema 

kabinama> 

Mast za šasijo 
NLGI št. 1 (litijevo 

milo) 
– – 

Konsistenca 310 do 

340 (pri 25 °C) 

Ležaj kolesnega 

pesta 

pogonske gredi 

(univerzalni zgib, 

drsni zgib, 

dvojni kardanski zgib 

*2) 

Zgib Birfield *2 Ležaj 

čepa premnika *2 

Premnik *2 <*2: 

modeli FG> 

Mast za kolesne ležaje 

(večnamenska mast) 

NLGI št. 2 (litijevo 

milo) 
– – 

Konsistenca 265 do 

295 (pri 25 °C) 

*1 Pri zunanji temperaturi nad 10 °C uporabite olje z viskoznostjo 140, če vozilo obratuje pod težkimi obremenitvami, na primer 

takimi, ki nastanejo pri konstantni vožnji z vzponom. 
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Vzdrževalno-tehnični podatki 

 

Opis Standardna vrednost 

Vrtilna frekvenca v prostem teku 650 vrt./min 

Količina hladilnega sredstva 

FEA 
Pribl. 13,0 

Razen FEA 
Pribl. 13,7 

Vozila s klimatsko napravo za zadnji 
del vozila 

Pribl. 14,7 

Zračnost pedala sklopke 
Od 0,2 do 4 mm 

Zračnost zavornega pedala Od 0,1 do 3 mm 

Razdalja pritisnjenega zavornega pedala do tal 
10  mm ali več 

Gib ročice ročne zavore (pri zatezni moči 295 N (30 kgf)) 
7 do 9 zarez 

Zračnost volana (izmerjena na obsegu volana) Modeli z neodvisnimi obesami 

sprednjih koles 
20  mm ali več 

Modeli s togimi obesami 

sprednjih koles z listnato vzmetjo 
10  do 20  mm ali več 

Globina profila pnevmatike 1,6  mm ali več 

Zatezni moment za kolesne matice 

Modeli FEA0, FEB0 
Od 170 do 230 Nm (od 17 

do 23 kgfm) 

Razen modelov FEA0, FEB0 
Od 450 do 550 Nm (od 45 

do 55 kgfm) 
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AdBlue®: registrirana blagovna znamka Združenja avtomobilske industrije (VDA) 

DUONIC®: registrirana blagovna znamka družbe Daimler 

AG 

ESP®: registrirana blagovna znamka družbe Daimler 

AG 

BlueTec®: blagovna znamka družbe Daimler AG.  

Uporabniški priročnik 

SEPTEMBER 2011 

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION 
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