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PŘEDMLUVA
Tato stručná příručka je rozdělena na několik částí, ve kterých najdete stručné popisy
systémů, ovládacích prvků a funkcí vozidla.
©201604 DAF Trucks N.V., Eindhoven, The Netherlands.
Tento text byl přeložen z angličtiny. Při překladu může dojít k různým interpretacím
obsahu a významu psaného textu.
Ve sporných případech je proto za jediný autentický zdroj obsahu a významu textu
považována anglická verze.
V zájmu nepřetržitého vývoje produktu si DAF vyhrazuje právo kdykoliv měnit
specifikace produktu bez předchozího oznámení.
Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti
DAF Trucks N.V. reprodukována nebo publikována tiskem, fotokopírováním, na
mikrofilmu nebo jakýmkoli jiným způsobem.

ÚVOD
Toto vozidlo je vybaveno pokročilými funkcemi, které zajišťují optimální výkon a
přispívají ke spokojenosti řidiče.
Tyto funkce jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly a pokud jsou správně používány,
přispívají k úspoře paliva.
Abyste tyto nové funkce co nejlépe využili, doporučujeme seznámit se s nimi ihned od
začátku.
Před zahájením používání vozidla si přečtěte tuto stručnou příručku, která vám
pomůže seznámit se co nejrychleji se všemi výhodami.
POZNÁMKA: Více informací naleznete v příručce pro řidiče nebo
shlédněte videa a animace na kanálu YouTube společnosti DAF Trucks NV.
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Stručná příručka

1

PŘED JÍZDOU
Hlavní spínač
Stisknutím hlavního spínače zapnete napájení systémů vozidla.
Před vypnutím hlavního spínače nejprve vypněte zapalování a počkejte
80 sekund. Před zapnutím hlavního spínače musí být dokončena fáze doběhu EAS
(systému dodatečné úpravy emisí).

Mechanický hlavní spínač

ON

OFF
D002218-2

Elektronický hlavní spínač
OFF

ON

D002219
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Stručná příručka
Elektronický hlavní spínač má také
spínač (1) na středové konzoli v kabině.

1

1

D002258

Kontroly
Před rozjetím vždy proveďte následující kontroly:
–
–
–
–

Možné netěsnosti systému vozidla (vzduch, motorový olej, chladicí kapalina).
Upevnění kol a tlak vzduchu v pneumatikách.
Indikátor vzduchového filtru (na vzduchovém filtru).
Hladina kapaliny ostřikovače (za předním panelem).
POZNÁMKA: Přední panel lze odemknout pomocí páčky ve stupačce
na straně řidiče.

–
–
–
–
–

Hladina chladicí kapaliny (za předním panelem).
Hladina paliva.
Hladina kapaliny AdBlue.
Hlavní displej zobrazuje varování systému.
Hladina motorového oleje (na hlavním displeji).
POZNÁMKA: Doplňuje se plnicím otvorem za předním panelem.
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Stručná příručka

1

Kontrola vnějšího osvětlení
Stiskněte spínač kontroly vnějšího
osvětlení (1) na klíčku zapalování nebo
dálkovém ovládání po dobu 2 sekund.

1

D002221

Nastavení spoileru
Za účelem minimalizace spotřeby
paliva nastavte střešní spoiler podle
pokynů.

1

/2 X

X

D002217

Nastavení výšky vzduchového odpružení
Nastavte přední a/nebo zadní nápravu
vozidla nebo náprav přívěsu na
požadovanou výšku a výšku uložte.
(k dispozici jsou dvě předvolby, M1 a
M2)

D002220-2
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Stručná příručka
Nastavení zrcátka

1

Nastavte sedadlo a bezpečnostní pás do požadované polohy.
Nastavte zrcátko na straně řidiče.
Nastavte zrcátka na straně spolujezdce tak, aby měl řidič přehled o následujících
oblastech:
A
B
C
D

Zrcátko se širokým zorným
úhlem
Hlavní zrcátko
Obrubníkové zrcátko
Přední zrcátko

D
C

B

A
D002222

Nastavení sloupku řízení
Odemkněte sloupek řízení a nastavte
jej do požadované polohy.

D002223
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Stručná příručka

1

OVLÁDACÍ PRVKY PRO JÍZDU
Hlavní displej
Hlavní displej informuje o varováních
systému a/nebo nastavení vozidla.
Barva označuje, čeho se informace
týká:
–
–
–
–
–

Červená (nebezpečí).
Žlutá (výstraha).
Modrá (nastavení).
Šedá (informace).
Zelená (výkonnostní asistent
řidiče).
D002228

Ovládací prvky na sloupku řízení
Přepínač vlevo na sloupku řízení
1
2
3
4
5
6
7

Tlačítko houkačky.
Ukazatele směru, pravé.
Ukazatele směru, levé.
Spínač ostřikovačů čelního skla.
Spínač stěrače čelního skla.
Dálková světla.
Světelná houkačka.

2

4

6

1

7
5
3
D002224

Spínače na volantu (SWS)
1
2
3
4
5
6

Ovládání hlasitosti.
Funkce posuvu.
Ovládání telefonu.
Ovládání rychlosti při jízdě ze
svahu.
Proměnný omezovač rychlosti.
Jízda: Tempomat.
Stání: Regulace otáček motoru.

1

2 3

4 5
6

D002225
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Stručná příručka
Přepínač vpravo na sloupku řízení
S manuální převodovkou
A
Verze s motorovou brzdou MX
Engine Brake (MEB) nebo
retardérem.
B
Verze s výfukovou brzdou.
1
Režim ECO vypnutý. Pokud je
zvolen, na displeji otáčkoměru
se zobrazí ikona.

1
A

1

B

1

D002226-2

S převodovkou AS Tronic

A

1

B

1

D002227-2

Manuální převodovka
1
2

Řazení půlených stupňů (řazení
redukce).
Předvolba rozsahu (dolní a
horní řada).

1

2

D002229
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Stručná příručka

1

Převodovka AS Tronic
R
N
D

Režim zpátečky.
Neutrál.
Režim jízdy.

Polohy se symbolem želvy se vztahují
jak k režimu dopředného, tak zpětného
manévrování.
Spínačem (1) se vypíná a zapíná
funkce Hill Start Aid (HSA).
Funkci HSA lze použít s převodovkou
AS Tronic pro rozjezd do svahu bez
použití parkovací brzdy.

1
D002230

Regenerace DPF
Systém zpracování emisí (EAS) je vybaven naftovým filtrem pevných částic (DPF),
který vyžaduje pravidelnou regeneraci.
Standardně se regenerace provádí automaticky bez nutnosti zásahu řidiče.
Seznamte se funkcí spínače DPF, třemi úrovněmi regenerace s výstrahami a s tím,
jaké kroky je nutné učinit. Zkontrolujte, zda máte pro svou cestu dostatek kapaliny
AdBlue.

Existují tři úrovně regenerace:
Pasivní regenerace
Automatická regenerace naftového filtru pevných částic DPF, která se spouští, když je
teplota výfukových plynů nad určitou hodnotou. Není nutný žádný zásah řidiče a na
hlavním displeji se nezobrazí žádné upozornění.
Aktivní regenerace.
Regenerace při jízdě spuštěná systémem řízení motoru (EMS). Není nutný žádný
zásah řidiče.
POZNÁMKA: Při nízkých
otáčkách nebo stojícím
vozidle (během vynucené
stacionární regenerace) se
na přístrojovém panelu
zobrazí žlutá kontrolka
vysoké teploty výfukového
systému (HEST). Zajistěte,
aby se v okruhu dvou metrů
od výstupního otvoru výfuku
nevyskytovaly žádné osoby,
vozidla, zvířata nebo hořlavé
materiály.

8
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Stručná příručka
Vynucená regenerace u nehybného vozidla
Pokud není pasivní ani aktivní regenerace dostačující, systém oznámí, že je nutné
spuštění nucené stacionární regenerace.
Nucená stacionární regenerace se provádí při stojícím vozidle a musí ji spustit řidič.
Aby nedošlo ke snížení výkonu motoru, proveďte bezpečnou regeneraci naftového
filtru pevných částic co nejdříve.

1

Na hlavním displeji se mohou zobrazovat čtyři různé úrovně automatických zpráv,
které vás budou varovat, že je nutná stacionární regenerace DPF.
1. Vysoká úroveň pevných částic. Nutná regenerace (žlutá).
Alternativním řešením je vyjet na dálnici, čímž se pevné částice odstraní
pasivní regenerací.
Pokud je tato zpráva ignorována, další výstraha se zobrazí při příštích
cyklech klíče.
2. Příliš vysoká úroveň pevných částic. Spustit regeneraci
okamžitě (žlutá).
Opět se to dá řešit jízdou po dálnici.
3. Úroveň pevných částic maximální. Nutná regenerace okamžitě
(žlutá).
Dojde ke snížení výkonu motoru a je vyžadována nucená stacionární
regenerace na bezpečném místě co nejdříve.
4. Úroveň pevných částic maximální. Nutný servisní zásah
(červená).
Dojde ke snížení výkonu motoru a je vyžadován servisní zásah
autorizovaného servisu DAF.
Již není možné provést nucenou stacionární regeneraci.

Bezpečnostní kontroly
Před spuštěním nucené stacionární regenerace zajistěte, aby byly provedeny
následující bezpečnostní kontroly:
–
–
–
–
–

Vozidlo je zaparkováno venku a v okruhu dvou metrů od výstupního otvoru je volný
prostor.
Je aktivována parkovací brzda.
Motor běží ve volnoběžných otáčkách.
Vozidlo není ponecháno bez dozoru.
Teplota chladicí kapaliny je vyšší než 65 °.
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Stručná příručka

1

Provedení nucené stacionární regenerace
Pokud jsou všechny bezpečností
kontroly v pořádku, stiskněte jednou
spínač DPF (1), čímž umožníte
systému řízení motoru (EMS) provést
vlastní kontrolu. Postupujte podle
pokynů na hlavním displeji.
Opětovným stisknutím spínače spustíte
nucenou stacionární regeneraci.
POZNÁMKA: Pokud
pracujete uvnitř nebo pokud
se nacházíte v nebezpečné
oblasti, předejděte spuštění
regenerace nastavením
spínače do vypnuté polohy.

10

1
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Stručná příručka
OVLÁDACÍ PRVKY

1

Ovládací prvky zrcátek a oken
1
2
3

Tlačítko nastavení zrcátek.
Výběr zrcátka a vyhřívání
zrcátka.
Levé nebo pravé ovládání okna.

1
2
3

D002233-2

Přístrojová deska
1

2

3
4
5
6
7

Spínač světel
– Poloha přidržovaná pružinou
(levá): Vypnutí světel pro
denní svícení.
– 0: Vypnutá světla.
– 1: Zapnutá obrysová světla.
– 2: Zapnuté světlomety a
zapnutá obrysová světla.
– Přední mlhová světla:
vytáhnutí o jeden stupeň.
– Zadní mlhová světla:
vytáhnutí o dva stupně.
Spínače PTO.
Spínač uvolníte posunutím
zámku nahoru.
Spínač osvětlení kabiny.
Tlumené osvětlení přístrojů.
Ztlumení osvětlení přístrojů.
Statická světla pro přisvěcení do
zatáček.
Tahač: Pracovní světlo na
příčném nosníku kabiny.
Tuhý podvozek: Osvětlení
nákladového prostoru.

1
2
6

5

7

4

8

3
D002234

11

DW63211502.book Page 12 Tuesday, February 23, 2016 2:57 PM

Stručná příručka

1

Hlavní displej
A
B
C

1
2
3
4

Interaktivní a dialogová část.
Indikační pruh.
Stavový indikátor
výkonnostního asistenta řidiče
(DPA).
Symbol vybrané nabídky.
Název nabídky.
Výstražné indikátory.
Je k dispozici funkce rolování.

C
1

2

3
B

Do palubního počítače lze vstoupit
z hlavního displeje.

A
4

D002235

Systém je ovládán pomocí spínače
ovládání nabídky (MCS).
Nabídku, funkci nebo nastavení zvolíte
otočením a stisknutím spínače MCS.
Stisknutím tlačítka Enter přejdete o
úroveň zpět nebo lze nabídku zcela
opustit stisknutím a podržením tlačítka.

D002236
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Stručná příručka
VEHICLE INFO
(INFORMACE O VOZIDLE)

–
–
–
–

Hladina motorového oleje.
Přívod vzduchu.
Sledování tlaku v pneumatikách (TPI).
Informace o DPF.

DRIVING SUPPORT
(JÍZDNÍ PODPORA)

–
–
–
–
–
–

Ekonomická jízda.
Adaptivní tempomat (ACC).
Prediktivní tempomat (PCC).
Pohon pomocných agregátů (PTO).
Zatížení nápravy.
Informace o rychlosti.

SERVICE INFO
(SERVISNÍ INFORMACE)

–
–
–
–

Seznam výstrah.
Další servisní prohlídka.
Identifikační číslo vozidla (VIN).
Celková spotřeba paliva.

TELEPHONE
(TELEFON)

–
–
–

Telefon vozidla.
Telefon s funkcí Bluetooth.
Hlasitost telefonu.

SETTINGS
(NASTAVENÍ)

–
–
–
–
–
–

Budík a hodiny.
Jazyk.
Jednotky.
Nastavení ztlumení osvětlení.
Ovládání rychlosti.
Nastavení karty tachografu.

TRIP INFO
(INFORMACE O CESTĚ)

–
–
–

Doba jízdy.
Jízda 1.
Jízda 2.

13
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Stručná příručka

1

Ovládací panel
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Spínač ovládání nabídky.
Spínač jízdní výšky.
Spínač systému varování před
opuštěním jízdního pruhu
(LDWS).
Spínač filtru pevných částic
(DPF).
Spínač pokročilého nouzového
brzdového systému (AEBS).
Prediktivní tempomat (PCC).
Adaptivní tempomat (ACC).
Spínač blikače výstražných
světel.
Spínač klimatizace.
Spínač recirkulace vzduchu.
Otočný knoflík ovládání teploty
vzduchu.
Otočný knoflík rozvodu
vzduchu.
Otočný knoflík otáček
ventilátoru.

5
6
7
1
2

8
3

4

9
10

13

12

11
D002237

Středová konzola
1
2

3
4
5

6

14

Zamykání a odemykání dveří na
straně spolujezdce.
Podle verze:
Spínač deaktivace bzučáku
zpátečky nebo spínač režimu
Tiché vozidlo.
Konektor nabíjení USB (5 V,
max. 1,8 A).
Přípojka pro příslušenství 24 V /
15 A (max. 360 W).
Zapalovač nebo přípojka pro
příslušenství 12 V / 5 A (max.
60 W).
Radiopřijímač DAF s přípojkou
USB/AUX.

1

6
5

2

3
4

D002238
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Stručná příručka
Střešní konzola

1

Kabiny Sleeper Cab a Space Cab
1.
Spínač pomocného reflektoru
na střeše.
2.
Spínač majáku.
3.
Spínač výklopné střechy.
4.
Spínač clony proti hmyzu.

1

2

3

4

D002239

Kabina Super Space Cab

1

2

3

4

D002240
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Stručná příručka

1

PO JÍZDĚ
Doplnění palivové nádrže
Doplňte palivovou nádrž nebo palivové
nádrže naftou předepsané kvality.
POZNÁMKA: Pokud je
vozidlo vybaveno zdvojenou
palivovou nádrží, doplňte
obě nádrže samostatně.

D002241

Doplnění kapaliny AdBlue
Pokud doplňujete nádrž kapaliny
AdBlue a mrzne (nebo je
pravděpodobnost, že bude mrznout)
doplňte nádrž na max. 75 %.
Doplňte nádrž kapaliny AdBlue
kapalinou AdBlue předepsané kvality.

D002242-2

Opuštění vozidla
Otestujte vozidlo (jízdní soupravu) zvolením zkušební polohy rukojeti parkovací brzdy.
Zavřete obě dveře a stisknutím
tlačítka (1) po dobu delší než 2 sekundy
aktivujte komfortní zamknutí.

2

1

D002243
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