Instrukcja obsługi dla samochodu ciężarowego MAN TGL 12.240
1) PUNKTY KONTROLI (po otwarciu maski)
WLEW OLEJU SILNIKOWEGO

WLEW PŁYNU CHŁODZĄCEGO

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY UKŁADU SPRZĘGŁA

WSKAŹNIK PRĘTOWY POZIOMU OLEJU

WLEW PŁYNU SPRYSKIWACZY SZYB (od strony pasażera)

2) REGULACJA FOTELA

3- regulacja nachylenia siedziska
4-regulacja wzdłużna fotela (do przodu do tyłu)
5-ustawienie położenia spoczynkowego
6-ułatwienie przy wsiadaniau i wysiadaniu (szybkie obniżanie)
7-regulacja amortyzatorów pionowych (miękko/twardo)
8-regulacja wysokości siedziska
10-regulacja nachylenia oparcia
12-regulacja podłokietników

3) REGULACJA LUSTEREK
3-krótkie wychylenie lusterka głównego
4-lampka kontrolna świeci się, gdy włączone jest ogrzewanie
lusterek
5-włączanie i wyłączanie ogrzewania lusterek
6-wybieranie lusterek z lewej lub prawej strony pojazdu
7-ustawienie powierzchni lusterek
8-wybieranie lusterek

Regulacja lusterek z lewej strony:
6-przełącznik 6 nacisnąć na L
Regulacja lusterek z prawej strony:
6-przełącznik 6 nacisnąć na P

Regulacja lusterka do obserwacji krawężnika:
Przełącznik 8 nacisnąć na A
Regulcja lusterek głównych:
Przełącznik 8 nacisnąć na B
Regulacja lusterek szerokokątnych:
Przełącznk 8 nacisnąć na C

4) TEST ŚWIATEŁ
Test sprawdza działanie oświetlenia zewnętrznego na ciągniku i przyczepie.
Test należy przeprowadzić przy przejmowaniu pojazdu oraz przy wymianie
żarówek. Test trwa max. 2 minuty, włączane i wyłączane są przy tym w
odstępach ok 1,5 sekundy wszystkie światła zew. na ciągniku. Test można
przeprowadzać tylko przy zaciągniętym hamulcu ręcznym przy pracującym
lub wyłączonym silniku.
Sprawdzane są światła:
a) na ciągniku: kierunkowskazy, światła stop i tylne światło przeciwmgielne
b) na przyczepie: kierunkowskazy

5) OGRZEWANIE LUSTEREK ZEWNĘTRZNYCH

Krótko włączyć przycisk 5
świeci się kontrolka 4

6) WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Światła mijania i postojowe
Pokrętło:
0 wyłączanie świateł postojowych i mijania
A włączniae świateł postojowych
B włączanie świateł mijania

Światła drogowe
Pokrętło:
0 światła drogowe i sygnał świetlny wyłączony
E sygnał świetlny włączony
F światła drogowe włączone

7) OTWIERANIE KLAPY CZOŁOWEJ

Uwaga:
ramiona wycieraczek muszą znajdować się w pozycji
spoczynkowej!. (1).

W kabinie pojazdu z lewej strony od kierownicy, znajduje się
dźwigienka, którą należy pociągnąć do siebie (3) następnie
nacisnąć palcem w górę blokadę pod klapą czołową (2).

8) DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW

Przełącznik (1):
- nacisnąć do dołu: biegi 1 do 4 i bieg wsteczny (=grupa zakresowa wolna)
- nacisnąć do góry: biegi 5 do 8 (=grupa zakresowa szybka)
rysunek z prawej:
Wskazanie na wyświetlaczu przy włączonym biegu:
Pasek 6 lub 7 wypełniony : włączona grupa zakresowa (na rysunku grupa szybka)
Uwaga:
Jeśli przełącznik 1 jest u dołu pilnować aby w czasie jazdy dźwignia nie była przyciągana.
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