
SERIA N
INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODU

SE
RI

A 
N 

IN
ST

RU
KC

JA
 O

BS
ŁU

GI
 S

AM
OC

HO
DU

2010

Č.
 N

D 
NN

VN
00

00
11



Data publikacji: marzec 2010
Data druku: marzec 2010
Pierwsze wydanie

 

 

 

 
Autor publikacji:  ISUZU MOTORS LIMITED

                        SERNICE MARKETING DEPARTAMENT
 Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8722 Japan

 
SERIA N

INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODU

 • Zalecamy również przeczytać wszystkie samodzielne instrukcje urządzeń 
zainstalowanych  przez producenta w Twoim samochodzie Isuzu.

 Twój autoryzowany sprzedawca samochodów Isuzu chętnie odpowie na wszystkie • 
pytania dotyczące informacji podanych w niniejszej instrukcji.

 W przypadku odsprzedaży samochodu, instrukcję należy pozostawić w • 
samochodzie, ponieważ omawiana instrukcja obsługi będzie potrzebna kolejnemu 
właścicielowi.

 Niniejszą instrukcję obsługi należy  zachować w samochodzie 
 w celu możliwości natychmiastowego wykorzystania jej w przyszłości.

 • Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, szczególnie zapoznać się z 
informacjami podanymi w rozdziale „WAŻNE INFORMACJE ” oraz instrukcje 

oznakowane następującymi symbolami i  opisami: NIEBEZPIECZEŃSTWO

,  OSTRZEŻENIE ,  OSTROŻNIE ,  PORADA  i  UWAGA . 

Szczególnie ważne są uwagi z symbolem: NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE  i 
OSTROŻNIE  Nie przestrzeganie lub nieprawidłowe  przestrzeganie załączonych 

instrukcji może doprowadzić do okaleczenia osób lub spowodować wypadek. Z 
tego względu należy bardzo dokładnie zapoznać się z tymi instrukcjami.

 • Ilustracje podane w niniejszej instrukcji bazują z modelów z kierownicą na prawej 
stronie. Jeżeli jednocześnie nie podano ilustracji dla modeli z kierownicą na lewej 
stronie, to znaczy, że te ilustracje odnoszą się do modeli z kierownicą na lewej 
stronie w symetrycznie odwrotnym wyobrażeniu..

 Informacje zawarte w niniejszej publikacji były prawidłowe w chwili przekazywania • 
jej do druku i ze względu na potrzebę zmian specyfikacji lub wykonania 
modyfikacji, niektóre informacje poniekąd mogą różnić się od stanu faktycznego 
Twojego samochodu.

 „Neestronic“  jest układem zautomatyzowanej ręcznej zmiany biegów, który • 
umożliwia ruszanie, zmianę biegów i zatrzymanie pojazdu bez użycia sprzęgła. 
Na niektórych rynkach produkt ten nie występuje pod nazwą „Neestronic” i jest 
oferowany pod inną nazwą. 

 Niniejsza instrukcja ma zastosowanie we wszystkich pojazdach we wszystkich • 
krajach, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady.

 Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza publikacja ani żadna jej część nie może • 
być reprodukowana bez uzyskania zgody na piśmie od spółki ISUZU MOTORS 
LIMITED.

Uwagi dotyczące interpretacji niniejszej instrukcji



Symbole zastosowane w niniejszej instrukcji

W niniejszej instrukcji użyto również następujących symboli:

• V  :  wyposażenie specyficzne na dany rynek / typ samochodu (Twój samochód nie 
musi być wyposażony w urządzenie o takim symbolu.)

• 4J  : model z silnikiem 4JJ1
• 4H  : model z silnikiem 4HK1
• M/T  : model z manualną skrzynią biegów
• SA  : samochód wyposażony w zrobotyzowaną skrzynię biegów Neestronic

Oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi 
śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek grozi śmiercią lub 
odniesieniem ciężkich obrażeń ciała i spowodowaniem pożaru wewnątrz 
samochodu.

OSTRZEŻENIE

Oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek może doprowadzić do 
obrażeń ciała lub wypadku.

OSTROŻNIE

Oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek może doprowadziś do 
awarii lub uszkodzenia samochodu.

PORADA

Ten symbol oznacza informacje, które warto znać. 
Ten symbol również oznacza informacje, które mogą być przydatne podczas 
prowadzenia samochodu.

UWAGA



Skróty

W niniejszej instrukcji występują następujące skróty z podanymi znaczeniami.

Skróty Opis
ABS Układ zapobiegający blokowaniu kół

ACEA
Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles 
(Stowarzyszenie Europejskich Konstruktorów 
Samochodowych)

API American Petroleum Institute
ASR Układ zapobiegający poślizgowi kół w czasie ruszania

ASTM Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów
BS Norma Brytyjska

DIN Niemiecki Instytut Normalizacyjny - niemiecka norma 
przemysłowa 

DPD Filtr cząstek stałych
EBD Elektroniczny rozdział sił hamowania.
ELR Zwijacz z blokowaniem awaryjnym (pasy bezpieczeństwa)

FMVSS Federalne Standardy Bezpieczeństwa Pojazdów 
Mechanicznych

GVM Dopuszczalna masa całkowita samochodu
HBB Hydrauliczny układ wspomagania hamulców
HSA Asystent ruszania pod górę

JASO Japońska Organizacja Standardów Samochodowych
JIS Japońskie standardy przemysłowe
LLC Ciecz chłodząca z dlugim okresem użytkowania
LSD Mechanizm różnicowy z ograniczonym poślizgiem

LSPV Zawór rozdzielający siłę hamowania
M/T Manualna skrzynia biegów
 MID Wyświetlacz wielofunkcyjny

MIL Standard Amerykańskiego Ministerstwa Obrony (Standard 
Wojskowy)

PM Cząstka stała
PTO Przystawka odbioru mocy

obr./min. obroty na minutę
SAE Towarzystwo Inżynierów Motoryzacyjnych
SRS System poduszek powietrznych
SVS Wkrótce przegląd samochodu
2WD Napęd tylnych kół
4WD Napęd wszystkich kół
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● KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI 0-2

● WYSZUKIWANIE ODPOWIEDNIEGO TEMATU 0-3

●	OPIS	ROZDZIAŁÓW 0-5

● INDEKS ILUSTRACJI 0-6

● ZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH I 
INFORMACYJNYCH 0-16

●	ETYKIETY	OSTRZEGAWCZE	I	ZWRACAJĄCE	UWAGĘ 0-21



0-2 KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI 

2-41WAŻNE INFORMACJE

Przegrzewanie silnika 
→ Patrz strona 8-22

Bezpieczeństwo

Rozgrzany płyn chłodzący silnika

OSTRZEŻENIE

Nie odkręcać ani nie zdejmować 
pokrywki zbiornika płynu chłodzącego,
gdy płyn chłodzący jest gorący. 
Zagraża niebezpieczeństwo - gorąca   
para lub powietrze może zostać

•

Rozgrzany katalizator i układ rury wydechowej

OSTROŻNIE
Podczas pracy silnika i po zakończeniu jazdy filtr cząstek stałych (DPD), 
katalizator oraz inne elementy układu wydechowego nagrzewają się do bardzo 
wysokich temperatur. Należy unikać przypadkowego dotknięcia się tych części 
i nie pracować w pobliżu tych części (na przykład podczas opuszczania kabiny 

•

Po użyciu popielniczki 

OSTRZEŻENIE
Proszę nie zapomnieć zamknąć 
popielniczkę po jej użyciu. Nieugaszone 
niedopałki papierosów  mogą powodować 
zapalenie się zawartości popielniczki 
i w ten sposób spowodować pożar.
Popielniczka nie może być zbytnio 
przepełniona niedopałkami papierosów.
Do popielniczki nie wolno wyrzucać 
materiały łatwopalne.

•

•

  Popielniczka V → Patrz strona 5-23

wyrzucone pod ciśnieniem.

lub przyłączania). Grozi poważne oparzenie ciała

Symbole
Patrz strona poprzednia opisująca znaczenie tych symboli.

Strona referencyjna
Odsyła do strony (lub stron)
w niniejszej instrukcji obsługi  
dotyczących danego tematu lub 
do stron, z którymi również 
powinieneś się zaznajomić.

Wszystkie wartości w niniejszej instrukcji obsługi są podawane w pierwszej kolejności zgodnie z Międzynarodowym 
Systemem Jednostek (lub w jednostkach SI), przy czym obok tradycyjnych wartości metrycznych  uzupełnione w nawiasie
o amerykańskie jednostki.
Uwaga: Ta strona jest tylko stroną przykładową. Nie udziela żadnych informacji o Twoim konkretnym samochodzie. 

PORADA

OSTRZEŻENIE

UWAGA

OSTROŻNIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nazwy rozdziałów i części
Te nazwy służą do uzyskania wyobrażenia 
o treści rozdziału lub części.

Zakładka indeksu rozdziałów
Zakładki należy użyć w celu szybkiego 
wyszukania wymaganego rozdziału.r.



0-3WYSZUKIWANIE ODPWIEDNIEGO TEMATU

Nazwy rozdziałów 
i podrozdziałów służą w 
charakterze klucza

 Strona 0-5
Jeżeli szukasz strony opisującej dany 
temat, skorzystaj z treści w rozdziale OPIS 
ROZDZIAŁÓW, INDEKS ROZDZIAŁÓW 
lub SPIS TREŚCI na pierwszej stronie 
każdego rozdziału.

Korzystanie z indeksów 
ilustracyjnych

 Strony 0-6 do 0-15
INDEKS ILUSTRACJI
Jeżeli nie znasz nazwy w(y)łącznika lub 
innego urządzenia, na temat którego 
poszukujesz informacji, znajdź odpowiednią 
stronę za pośrednictwem indeksu ilustracji.

Wykorzystaj nazwy urządzeń w 
charakterze klucza.
INDEKS              Strony 10-1 do 10-3
Jeżeli nie znasz nazwy przełącznika lub 
innego urządzenia, na temat którego 
poszukujesz informacji, za pośrednictwem 
indeksu ilustracji znajdź stronę zawierającą 
odpowiednie informacje.

Korzystanie z indeksu kontrolek 
ostrzegawczych i informacyjnych

 Strony 0-16 do 0-20
INDEKS KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH       
I INFORMACYJNYCH 
Jeżeli rozświeci się któraś z kontrolek 
ostrzegawczych lub informacyjnych, 
możesz skorzystać z INDEKSU KONTROLEK 
OSTRZEGAWCZYCH I INFORMACYJNYCH i 
znaleźć stronę, gdzie są podane informacje o 
świecącej kontrolce.
Problem z samochodem

 Strony 8-2 do 8-52
R O Z W I Ą Z Y WA N I E  SY T U A C J I 
AWARYJNYCH

MFU8Z0SH024401

Klimatyzacja...

LNU7Z0SH000901

MFU8Z0SH024501

Hamulec 
wydechowy...



0-4



0-5OPIS	ROZDZIAŁÓW

INFORMACJE	O	POJEŹDZIE ········································ 1

WAŻNE	INFORMACJE ·················································2
Opisuje, co trzeba wiedzieć, aby eksploatacja samochodu była bezpieczna i 
bezproblemowa.

DRZWI, OKNA I FOTELE ··············································3
Podaje informacje na temat prawidłowego sposobu otwierania i zamykania drzwi, 
okien i zamykania wlewu zbiornika paliwa.  Również wyjaśnia wyregulowanie 
lusterek i foteli włącznie z prawidłowym zapięciem pasa bezpieczeństwa.

ELEMENTY	STEROWNICZE	I	PRZYRZĄDY .........................4
Wyjaśnia jak zapalić i wyłączyć silnik; opisuje równe sterowniki i przyrządy; opisuje 
szczególne urządzenia, na przykład zrobotyzowaną skrzynię przekładni biegów 
Neestronic oraz HSA.

WYPOSAŻENIE	W	CELU	ZAPEWNIENIA	KOMFORTOWEJ	
EKSPLOATACJI POJAZDU ··········································· 5
Zawiera informacje o systemie nagłośnienia, klimatyzacji i innych elementach 
wyposażenia, które zapewnią komfort eksploatacji pojazdu.

PORADY W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ 
EKSPLOATACJI POJAZDU ············································6
Zawiera informacje służące do zapewnienia bezpiecznej i bezproblemowej 
eksploatacji samochodu w różnych warunkach i w różnych porach roku.

SERWIS I KONSERWACJA ...................................................7
Opisuje codzienne kontrole oraz regularne kontrole a także zawiera inne informacje 
dotyczące obsługi i konserwowania samochodu, które są niezbędne w celu zachowania 
dobrego stanu pojazdu.

INFORMACJE PODSTAWOWE ······································9

INDEKS ··································································· 10

INDEKS ILUSTRACJI ·········································· 0-6

POSTĘPOWANIE	W	SYTUACJACH	AWARYJNYCH ···········8
Podaje możliwe sytuacje awaryjne i opisuje sposoby postępowania w celu 
rozwiązania problemu.



0-60-6 INDEKS ILUSTRACJI

Model NHR

Nr Wyposażenie Strona

1 Boczna krata nawiewu 
powietrza 5-2

2 V  Prędkościomierz 
analogowy 4-11

3 Elementy ogrzewania / 
manualna klimatyzacja 5-5

4

V  Radio AM/FM 5-32

V   Odtwarzacz płyt CD (z 
radiem AM/FM) 5-40

5 V   Schowek 
na małe rzeczy 5-25

Nr Urządzenia Strona

7 Sterowanie świateł 4-64

8 V  Popielniczka 5-23

9 V   Pokrętło sterowania 
biegu jałowego 4-62

10 Zapalniczka 5-22

11 Skrytka bezpiecznikowa 8-42

12 V  Popielniczka 5-23

13 V  Uchwyt na napoje 5-27

14 Uchwyt na karty 5-25

15 Haczyk 5-29

16

V   Poduszka powietrzna 
pasażera - SRS 4-146

V  Schowek 5-26

17
Zbiornik na płyn do 
spryskiwaczy szyby 
przedniej 

7-133



0-70-7INDEKS ILUSTRACJI

Nr Wyposażenie Strona

6

Przełącznik hamulca 
wydechowego 4-69

Przełącznik wycieraczek 
i spryskiwaczy przedniej 
szyby

4-71

Nr Wyposażenie Strona

1 Przyrządy, kontrolki 
ostrzegawcze i informacyjne 4-8

2
V  Przełącznik 

         świateł 
przeciwmgłowych przednich 

4-67

3
SA   Przełącznik ustawienia 

zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

4-94

4
SA   Awaryjny przełącznik 

zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

4-95

Nr Urządzenia Strona

5

Sygnał dźwiękowy 4-73

V  Poduszka powietrzna 
kierowcy - SRS 4-146

6 Przełącznik DPD 4-154

7 Przełącznik świateł 
awaryjnych 4-68

Kierownica na prawej stronie 



0-80-8 INDEKS ILUSTRACJI

Kierownica na prawej stronie 

Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS

Nr Urządzenia Strona

1 Boczna krata nawiewu 
powietrza 5-2

2 V  Prędkościomierz 
analogowy 4-11

3

V   Wentylator i odmrażacz 5-3

V   Elementy ogrzewania / 
manualna klimatyzacja 5-5

V   Automatyczna 
klimatyzacja 5-12

4

V  Radio AM/FM 5-32

V   Odtwarzacz płyt CD (z 
radiem AM/FM) 5-40

5
V   Schowek do 

przechowywania 
małych rzeczy

5-25

Nr Urządzenia Strona

6

Przełącznik hamulca 
wydechowego 4-69

Przełącznik wycieraczek 
i spryskiwaczy przedniej 
szyby

4-71

7 Sterowanie świateł 4-64

8 V   Pokrętło sterowania 
biegu jałowego 4-62

9 Zapalniczka 5-22

10 Uchwyt na karty 5-25

11 Haczyk 5-29

12 V  Uchwyt na napoje 5-27

13 Skrytka bezpiecznikowa 8-42

14

V   Poduszka powietrzna 
pasażera - SRS 4-146

V  Schowek 5-26

15
Zbiornik na płyn do 
spryskiwaczy szyby 
przedniej 

7-133



0-90-9INDEKS ILUSTRACJI

Kierownica na lewej stronie 

Nr Urządzenia Strona

1 Boczna krata nawiewu 
powietrza 5-2

2 V  Prędkościomierz 
analogowy 4-11

3

V   Wentylator i odmrażacz 5-3

V   Elementy ogrzewania / 
manualna klimatyzacja 5-5

4

V  Radio AM/FM 5-32

V   Odtwarzacz płyt CD (z 
radiem AM/FM) 5-40

5
V   Schowek do 

przechowywania 
małych rzeczy

5-25

6

Przełącznik hamulca 
wydechowego 4-69

Przełącznik wycieraczek 
i spryskiwaczy przedniej 
szyby

4-71

Nr Urządzenia Strona

7 Sterowanie świateł 4-64

8 V   Pokrętło sterowania 
biegu jałowego 4-62

9 Zapalniczka 5-22

10 Uchwyt na karty 5-25

11 Haczyk 5-29

12 V  Uchwyt na napoje 5-27

13 Skrytka bezpiecznikowa 8-42

14

V   Poduszka powietrzna 
pasażera - SRS 4-146

V  Schowek 5-26

15
Zbiornik na płyn do 
spryskiwaczy szyby 
przedniej 

7-133



0-100-10 INDEKS ILUSTRACJI

Nr Urządzenia Strona

1 V  Przełącznik lewej tylnej 
        szyby 3-13

2 V   Przełącznik blokady 
tylnej szyby 3-13

3 V   Przełącznik prawej tylnej 
szyby 3-13

4 V  Główny wyłącznik  
         tempomatu 4-108

5 V  Przełącznik ogrzewania 4-63

6
V  Przełącznik ASR OFF 4-121

V  Sterownik 4WD 4-126

7 Przyrządy, kontrolki 
ostrzegawcze i informacyjne 4-8

8
V  Przełącznik 

         świateł 
przeciwmgielnych

4-67

9 V   Regulacja pochylenia 
świateł przednich. 4-66

10
Sygnał dźwiękowy 4-73

V Poduszka powietrzna 
kierowcy - SRS 4-146

Nr Urządzenia Strona

11 V   Przełącznik zdalnego 
sterowania lusterkami 4-73

12
V  Przełącznik HSA OFF 4-98

Przełącznik DPD 4-154

13 V  Przełącznik 
podgrzewania lusterek 4-74

14

V  Przełącznik 
regulowania HSA 4-99

SA   Przełącznik ustawienia 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

4-94

15

V  Przełącznik 
przywrócenia ustawień HSA 4-104

SA   Awaryjny przełącznik 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

4-95

16 Przełącznik świateł 
awaryjnych 4-68

LNU8Z0MF000701

5 6 73 8

101213

14

16

421

911

15

Bez przystawki odbioru mocy

Model	z	kierownicą	na	prawej	stronie



0-110-11INDEKS ILUSTRACJI

Z	przystawką	odbioru	mocy

Nr Urządzenia Strona

1 V  Przełącznik lewej tylnej  
        szyby 3-13

2 V   Przełącznik blokady 
tylnej szyby 3-13

3 V   Przełącznik prawej tylnej 
szyby 3-13

4 V  Główny wyłącznik  
         tempomatu 4-108

5 V  Przełącznik ogrzewania 4-63

6
V  Przełącznik ASR OFF 4-121

V  Sterownik 4WD 4-126

7 Przyrządy, kontrolki 
ostrzegawcze i informacyjne 4-8

8 V  Przełącznik świateł 
przeciwmgłowych przednich 4-67

9 V  Dźwignia sterownicza 
        PTO 4-129

10 V   Regulacja pochylenia 
świateł przednich. 4-66

11
Sygnał dźwiękowy 4-73

V Poduszka powietrzna 
kierowcy - SRS 4-146

Nr Urządzenia Strona

12 V   Przełącznik zdalnego 
sterowania lusterkami 4-73

13
V  Przełącznik HSA OFF 4-98

Przełącznik DPD 4-154

14 V  Przełącznik 
podgrzewania lusterek 4-74

15 V  Przełącznik napędu 
         wspomagającego 4-129

16

SA   Przełącznik 
regulowania HSA 4-99

SA   Przełącznik ustawienia 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

4-94

17

V  Przełącznik 
przywrócenia ustawień HSA 4-104

SA   Awaryjny przełącznik 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

4-95

18 Przełącznik świateł 
awaryjnych 4-68

LNU8Z0MF001101

5 6 73 8

111314

16

18

10

421

15 12

17

9



0-120-12 INDEKS ILUSTRACJI

LNU8Z0MF001201

567 38

10 1213

14

16

4 2 1

11

15

9

Bez przystawki odbioru mocy

Model	z	kierownicą	na	lewej	stronie

Nr Urządzenia Strona

1 V  Przełącznik prawej tylnej 
        szyby 3-13

2 V   Przełącznik blokady 
tylnej szyby 3-13

3 V  Przełącznik lewej tylnej  
        szyby 3-13

4 V  Główny wyłącznik  
         tempomatu 4-108

5
V  Przełącznik ogrzewania 4-63

V   Sterowni skrzynki 
rozdzielczej 4-127

6
V  Przełącznik ASR OFF 4-121

V  Sterownik 4WD 4-126

7 Przyrządy, kontrolki 
ostrzegawcze i informacyjne 4-8

8 V  Przełącznik świateł 
przeciwmgłowych przednich 4-67

9 V   Regulacja pochylenia 
świateł przednich. 4-66

Nr Urządzenia Strona

10
Sygnał dźwiękowy 4-73

V Poduszka powietrzna 
kierowcy - SRS 4-146

11 V   Przełącznik zdalnego 
sterowania lusterkami 4-73

12
V  Przełącznik HSA OFF 4-98

Przełącznik DPD 4-154

13 V  Przełącznik 
podgrzewania lusterek 4-74

14

V  Przełącznik 
regulowania HSA 4-99

SA   Przełącznik ustawienia 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

4-94

15

V  Przełącznik 
przywrócenia ustawień HSA 4-104

SA   Awaryjny przełącznik 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

4-95

16 Przełącznik świateł 
awaryjnych 4-68



0-130-13INDEKS ILUSTRACJI

Z	przystawką	odbioru	mocy

LNU8Z0MF001301

567 38

11 1314

16

18

10

4 2 1

1512

17

9

Nr Urządzenia Strona

1 V  Przełącznik prawej tylnej 
szyby 3-13

2 V   Przełącznik blokady 
tylnej szyby 3-13

3 V  Przełącznik lewej tylnej 
szyby 3-13

4 V  Główny wyłącznik  
         tempomatu 4-108

5
V  Przełącznik ogrzewania 4-63

V   Sterowni skrzynki 
rozdzielczej 4-127

6
V  Przełącznik ASR OFF 4-121

V  Sterownik 4WD 4-126

7 Przyrządy, kontrolki 
ostrzegawcze i informacyjne 4-8

8 V  Przełącznik świateł 
przeciwmgłowych przednich 4-67

9 V  Dźwignia sterownicza 
        PTO 4-129

10 V   Regulacja pochylenia 
świateł przednich. 4-66

Nr Urządzenia Strona

11
Sygnał dźwiękowy 4-73

V Poduszka powietrzna 
kierowcy - SRS 4-146

12 V   Przełącznik zdalnego 
sterowania lusterkami 4-73

13
V  Przełącznik HSA OFF 4-98

Przełącznik DPD 4-154

14 V  Przełącznik 
podgrzewania lusterek 4-74

15 V  Przełącznik napędu 
         wspomagającego 4-129

16

V  Przełącznik 
regulowania HSA 4-99

SA   Przełącznik ustawienia 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

4-94

17

V  Przełącznik 
przywrócenia ustawień HSA 4-104

SA   Awaryjny przełącznik 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

4-95

18 Przełącznik świateł 
awaryjnych 4-68



0-140-14 INDEKS ILUSTRACJI

LNU8Z0MF002201

12346

12 11 910 8 7

5

Nr Urządzenia Strona

7
V   Schowek umieszczony 

na tylnym płacie kabiny  
(skrytka bagażowa)

5-28

8 Fotel 3-19

9 V   Schowek w konsoli 
środkowej 5-26

10 Dźwignia hamulca 
postojowego 4-77

11 Dźwignia zmiany biegów 4-78

12 W pełni regulowane koło 
kierownicy 3-23

Nr Urządzenia Strona

1 V  Wieszak 5-29

2 Pasy bezpieczeństwa 3-26

3 Oświetlenie sufitowe 5-20

4 V  Schowek sufitowy 5-27

5 Osłona przeciwsłoneczna 5-21

6 V  Lusterko wsteczne 
wewnętrzne 3-24

Wnętrze



0-150-15INDEKS ILUSTRACJI

Nr Urządzenia Strona

5 Opony 7-77

6 Reflektory 8-24

7 V  Przednie światła 
przeciwmgłowe 8-24

Nr Urządzenia Strona

1 Lusterka wsteczne 
zewnętrzne 3-25

2 Kierunkowskazy 8-24

3 Światła pozycyjne 8-24

4 V  Światła boczne 8-24

Zewnętrze

Model NHR

LNU800SF000101

1

2

4

7 5

3

66

Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS

LNU800SF000201

1

5

2
46, 372



0-160-16 ZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH 
I INFORMACYJNYCH
ZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH 
I INFORMACYJNYCH

Zestawienie kontrolek ostrzegawczych i informacyjnych

Wiadomość Wyświetlona 
sygnalizacja Kolor Strona

Wskaźnik niskiego poziomu paliwa Żółty 4-50

Separator wody (filtr paliwa) Czerwony 4-43

Przegrzewanie silnika Czerwony 4-39

Awaria urządzenia pomiarowego Czerwony 4-57

Błąd systemu CAN Czerwony 4-57

Zbyt wysoka prędkość Czerwony 4-38

Nieprawidłowe napięcie Czerwony 4-22

Wyświetlacz	wielofunkcyjny	 V

KONTROLKI OSTRZEGAWCZE

KONTROLKI INFORMACYJNE

Wiadomość Wyświetlona 
sygnalizacja Kolor Strona

Automatyczna funkcja regeneracji filtra 
DPD Zielony 4-56

Przebiega kontrola ilości stałych cząstek 
w celu opcjonalnej regeneracji DPD Żółty 4-56

Przebiega manualna regeneracja DPD Żółty 4-56



ZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH 
I INFORMACYJNYCH 0-170-17ZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH 
I INFORMACYJNYCH

ZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH 
I INFORMACYJNYCH

Wiadomość Wyświetlona 
sygnalizacja Kolor Strona

Wciśnij przełącznik filtra DPD Żółty 4-56

Ilość cząstek stałych w filtrze DPD Zielony 4-26

Przebiega regeneracja DPD Żółty 4-26

Sprawdź poziom oleju silnikowego Żółty 4-41

Sprawdź filtr powietrza Żółty 4-41

Olej i filtr silnika Zielony 4-40

Olej przekładniowy Zielony 4-45

Olej zrobotyzowanej skrzyni biegów 
Neestronic Zielony 4-46

Filtr paliwa Zielony 4-47

Płyn wspomagania kierownicy Zielony 4-48

Przełożenie opon Zielony 4-49

Łączne zużycie paliwa Zielony 4-21

Zużycie paliwa w czasie przejechania 
danej trasy Zielony 4-21

Aktualne zużycie paliwa Zielony 4-21



0-180-18 ZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH 
I INFORMACYJNYCH
ZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH 
I INFORMACYJNYCH

Wiadomość Wyświetlona 
sygnalizacja Kolor Strona

Kalendarz Zielony 4-23

Zegar Zielony 4-24

Licznik motogodzin Zielony 4-14

Zbyt wysoka prędkość Zielony 4-32

Przełącznik trybu nocnego Zielony 4-25

KONTROLKI OSTRZEGAWCZE

Tablica rozdzielcza

Nazwa Symbol Kolor Strona

Kontrolka ostrzegawcza silnika Żółty 4-42

Kontrolka ostrzegawcza ciśnienia oleju 
silnikowego Czerwony 4-38

Kontrolka ostrzegawcza przegrzewania 
silnika Czerwony 4-39

V  Kontrolka ostrzegawcza ABS Żółty 4-37

V  Kontrolka ostrzegawcza systemu SRS 
airbagów Czerwony 4-34

Kontrolka ostrzegawcza ładowania
akumulatora Czerwony 4-42

SA  Kontrolka ostrzegawcza 
zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic Żółty 4-44



ZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH 
I INFORMACYJNYCH 0-190-19ZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH 
I INFORMACYJNYCH

ZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH 
I INFORMACYJNYCH

Nazwa Symbol Kolor Strona

V  Kontrolka układu HSA (asystent 
ruszania pod górę) Zielony 4-52

Kontrolka systemu rozgrzewania Żółty 4-53

Kontrolka świec żarowych Żółty 4-53

V  Kontrolka przełącznika głównego 
tempomatu Zielony 4-54

V  Kontrolka ustawienia tempomatu Zielony 4-54

Kontrolka świateł drogowych Niebieski 4-51

V  Kontrolka ASR Zielony / 
żółty 4-53

KONTROLKI INFORMACYJNE

Nazwa Symbol Kolor Strona

Kontrolka ostrzegawcza separatora wody 
(filtru paliwa) Czerwony 4-43

Kontrolka ostrzegawczy układu 
hamulcowego Czerwony 4-35

Kontrolka ostrzegawcza hamulca 
postojowego Czerwony 4-51

Kontrolka ostrzegawcza wspomagania 
hamulców Czerwony 4-36

Kontrolka ostrzegawcza pasów 
bezpieczeństwa Czerwony 4-34



0-200-20 ZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH I INFORMACYJNYCH

Nazwa Symbol Kolor Strona

Kontrolka hamulca wydechowego Zielony 4-52

V  Kontrolka napędu wszystkich czterech 
kół  4WD Zielony 4-55

SA  Kontrolka trybu ECONO Zielony 4-54

SA  Kontrolka trybu ruszania na pierwszym 
biegu Zielony 4-54

V  Kontrolka włączenia redukcji Żółty 4-44

Kontrolka kierunkowskazu i światła 
awaryjnego - lewa strona Zielony 4-50

Kontrolka kierunkowskazu i światła 
awaryjnego - prawa strona Zielony 4-50

V  Kontrolka tylnych świateł 
przeciwmgłowych Żółty 4-51

Kontrolka SVS (odwiedź serwis) Żółty 4-43

V   Kontrolka automatycznej funkcji 
regeneracji filtra DPD Zielony 4-55

V   Kontrolka manualnej funkcji regeneracji 
filtra DPD Żółty 4-55

V  Kontrolka napędu wspomagającego Czerwony 4-55

Kontrolka ostrzegawcza poziomu paliwa Żółty 4-50



0-210-21ETYKIETY	OSTRZEGAWCZE	I	ZWRACAJĄCE	UWAGĘZESTAWIENIE KONTROLEK OSTRZEGAWCZYCH I INFORMACYJNYCH

 • Etykietki ostrzegawcze i zwracające uwagę, znajdujące się w Twoim 
samochodzie, zawierają bardzo ważne instrukcje i informacje. Przestrzegając je 
zapewnisz bezpieczną i prawidłową eksploatację samochodu. Informacje zawarte 
na etykietkach należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania samochodu.

 • Jeżeli jakakolwiek etykietka odkleiła się lub jest nieczytelna w wyniku zużycia lub 
porysowania, należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Sprzedaży 
Isuzu w celu wymiany etykietki.

 • Poniższe strony opisują przykładowe etykiety ostrzegawcze i zwracające uwagę, 
aczkolwiek nie wszystkie etykietki zostały ujęte w niniejszej instrukcji. Treść 
etykiet może różnić się w zależności od modelu samochodu.

 • Podane etykiety ostrzegawcze i zwracające uwagę, mogą być zlokalizowane w 
innym miejscu samochodu.

Etykietki	ostrzegawcze	i	zwarcające	uwagę,	umieszczone	
w Twoim samochodzie

Etykietki	ostrzegawcze	i	zwracające	uwagę	umieszczone	
w kabinie kierowcy

LNU800SH000401

2
1

LNU800SH000701

3

Nr Opis
1 Przełącznik napędu wspomagającego

2 Zmiana przełożenia biegów (model z 5-biegową manualną skrzynią biegów), 
dźwignia opuszczania przyczepy

3 Ciśnienie w oponach



0-220-22 ETYKIETY	OSTRZEGAWCZE	I	ZWRACAJĄCE	UWAGĘETYKIETY	OSTRZEGAWCZE	I	ZWRACAJĄCE	UWAGĘ

Nr Opis
1 Instrukcje dotyczące przechylania kabiny (model z systemem przechylania kabiny)
2 Maska silnika (model z drzwiczkami kontrolnymi po stronie pasażera)
3 Regularne przeglądy silnika

4
DPD, zrobotyzowana skrzynia biegów  Neestronic, HSA, poduszka powietrzna 
kierowcy - SRS, poduszka powietrzna pasażera - SRS  (Modele NLR/NMR/NNR/
NPR/NQR/NPS z filtrem DPD)

5 Poduszka powietrzna pasażera - SRS (model z poduszką powietrzną pasażera - 
SRS)

6 Wybór napędu wszystkich czterech kół 4WD lub tylnych kół 2WD (model wyposażony 
w układ 4WD)

7 Bezpieczniki

LNU800SH000501

1

2

LNU800SH000601

3
4

5

LNU800SH000801

7 6



ETYKIETY	OSTRZEGAWCZE	I	ZWRACAJĄCE	UWAGĘ 0-230-23ETYKIETY	OSTRZEGAWCZE	I	ZWRACAJĄCE	UWAGĘ ETYKIETY	OSTRZEGAWCZE	I	ZWRACAJĄCE	UWAGĘ

Etykiety	ostrzegawcze	i	zwracające	uwagę	umieszczone	
na zbiorniku paliwowym

Nr Opis

1
Olej napędowy
(tylko model ze zbiornikiem paliwowym 
o pojemności 63 litrów)

Etykiety	ostrzegawcze	i	zwracające	uwagę	umieszczone	w	
przestrzeni silnikowej

Nr Opis
1 Kontrola poziomu oleju silnikowego (silnik 4JJ1)
2 Wkład filtra paliwa (silnik 4JJ1)

3 Olej silnikowy (silnik 4JJ1)
4 Korek wlewu chłodnicy
5 Płyn chłodzący silnika (silnik 4JJ1)
6 Układ sterowania pracą silnika 

Silnik 4JJ1 Silnik 4HK1



0-240-24 ETYKIETY	OSTRZEGAWCZE	I	ZWRACAJĄCE	UWAGĘ



1INFORMACJE O POJEŹDZIE

● Numer identyfikacyjny pojazdu mechanicznego i numer silnika 1-2



1-2 INFORMACJE O POJEŹDZIE

Tabliczka znamionowa pojazdu 
umiejscowiona jest pod ślizgiem 
zamka lewych drzwi zawiera numer 
identyfikacyjny pojazdu mechanicznego i 
inne informacje, na przykład oznaczenia 
kodowe modelu samochodu.

Numer identyfikacyjny pojazdu 
mechanicznego jest wybity na prawej 
frontowej części ramy.

Numer identyfikacyjny pojazdu mechanicznego i numer silnika stanowią niezbędne 
informacje w celu zarejestrowania pojazdu mechanicznego. Omawiane numery 
są również niezbędne w przypadku przeprowadzenia oficjalnej kontroli pojazdu.  
Te numery proszę podać swojemu sprzedawcy samochodów Isuzu w przypadku 
naprawy samochodu lub przy zamawianiu części zamiennych. Usprawni to obsługę i 
przyspieszy wykonanie właściwych czynności.

Numer identyfikacyjny pojazdu mechanicznego i numer silnika

Numer identyfikacyjny pojazdu
Tabliczka znamionowaUmiejscowienie numeru 

identyfikacyjnego pojazdu 
mechanicznego na ramie.

Umiejscowienie tabliczki znamionowej może różnić się w zależności od rynku. • 
Szczegółowych informacji udzieli Państwu sprzedawca samochodów Isuzu.

PORADA

LNU810SH000101

Część przednia



1-3INFORMACJE O POJEŹDZIE

Numer identyfikacyjny pojazdu mechanicznego (VIN)
Tabliczka znamionowa zawiera identyfikacyjny numer pojazdów mechanicznych (VIN).
Jeden numer zawiera kilka informacji, włącznie z oznaczeniem kodowym modelu 
samochodu i silnika - tak jak widać poniżej.

Część Opis
1 Kod producenta (WMI)

2

Oznaczenie kodowe modelu samochodu
NHR : samochód ciężarowy 4 × 2, model NHR 
NLR : samochód ciężarowy 4 × 2, model NLR 
NMR : samochód ciężarowy 4 × 2, model NMR 
NNR : samochód ciężarowy 4 × 2, model NNR 
NPR : samochód ciężarowy 4 × 2, model NPR 
N1R : samochód ciężarowy 4 × 2, model NQR 
NPS : samochód ciężarowy 4 × 4, model NPS 

3
Oznaczenia kodowe silnika
75: silnik 4HK1 
85: silnik 4JJ1 

4 Oznaczenia kodowe rozstawu

5 Oznaczenia kodowe roku modelu
 8: model 2008        9: model 2009         A: model 2010

6 Numer seryjny samochodu

Interpretacja numeru VIN może różnić się w zależności od rynku. • 
Szczegółowych informacji udzieli Państwu sprzedawca samochodów Isuzu.

PORADA



1-4 INFORMACJE O POJEŹDZIE

Tabliczka znamionowa również zawiera oznaczenia kodowe opcji.   Kody składają się 
z trzech znaków alfanumerycznych przypisanych właściwej opcji samochodu.
Te kody można wykorzystać w przypadku kontroli samochodu lub podczas 
wykonywania innych czynności serwisowych w celu zidentyfikowania modelu lub 
rodzaju silnika, tylnej osi lub innych części stałych.

Oznaczenie kodowe opcji

Te symbole są częto spotykane, jednak istnieje wiele innych. Nie ma obowiązku • 
podawania kodu opcji na wszystkich rynkach. Szczegółowych informacji 
o parametrach technicznych samochodu udzieli Państwu sprzedawcy 
samochodów Isuzu. 

PORADA

Oznaczenie 
kodowe Silnik

LFB 4JJ1
RDQ

4HK1
RJS

Oznaczenie 
kodowe Skrzynka przekładniowa

RSF MZZ6U
RSM MYY5T
RSR MZZ6F
RST MYY6S

Oznaczenie 
kodowe 

komponentów
Most tylny

G73 Wzmocniony, Ø 292 mm
6CP Wzmocniony, Ø 320 mm

Oznaczenie 
kodowe Pozostałe części

6QN Generator 24 V - 50 A
7YN Generator 24 V - 80 A

8GF Ze zrobotyzowaną skrzynią 
biegów Neestronic 

8GJ Bez zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

6WC PTO z dźwignią
7GR PTO z wyłącznikiem
8JM DPD (filtr cząstek stałych)



1-5INFORMACJE O POJEŹDZIE

Numer silnika

Numer silnika jest wybity na lewej tylnej 
części kadłuba silnika.

Numer silnika jest wybity na prawej tylnej 
części kadłuba silnika.

Silnik 4JJ1 Silnik 4HK1

LNU810SH000301

Część 
przednia

LNU810SH000401

Część 
przednia



1-6 INFORMACJE O POJEŹDZIE



2WAŻNE INFORMACJE

● Przed wyjechaniem 2-2

● Przewożenie dzieci 2-14

● Jazda 2-16

● Model ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic SA 2-28

● Model z napędem na wszystkie koła (4WD) V 2-31

● Zatrzymanie i parkowanie 2-34

● Bezpieczeństwo 2-41

● Zapobieganie awariom 2-44

● Kiedy należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks 2-47

● Filtr cząstek stałych (DPD) 2-50

● Model z ogranicznikiem prędkości V 2-53

● Pasy bezpieczeństwa z napinaczami  
i poduszkami powietrznymi - SRS V

2-54

● Zapisywanie informacji o samochodzie 2-58

Ten rozdział zawiera informacje i ostrzeżenia, które należy 
przestrzegać w celu zapewnienia bezpiecznej i komfortowej 
eksploatacji samochodu. Omawiany rozdział należy 
przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania samochodu.



2-2 WAŻNE INFORMACJE

Codzienne (przed eksploatacyjne) kontrole

Przed wyjechaniem 

Zapisywanie przejechanych • 
kilometrów oraz stanu samochodu 
podczas eksploatacji ma korzystny 
wpływ na bezpieczeństwo i komfort 
eksploatacji samochodu.  Czynności 
serwisowe wykonywać na podstawie 
regularnie wykonywanych kontrol.   
Jeżeli podczas kontroli lub w czasie 
jazdy samochodem zauważysz 
jakąkolwiek wadę, przed ponownym 
wyruszeniem w trasę zleć naprawę 
samochodu najbliższej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu. 

PORADA

[1. Kontrola części, w przypadku których wykryto wadę podczas poprzedniej 
eksploatacji.]

Sprawdzana pozycja Strona 
referencyjna

Kontrola części, w przypadku których wykryto wadę podczas poprzedniej 
eksploatacji 7-19

[2. Kontrole przeprowadzane pod otwartą maską silnika lub pod opuszczoną 
kabiną kierowcy]

Sprawdzana pozycja Strona 
referencyjna

Poluzowanie i uszkodzenie pasu wentylatora 7-45
Poziom oleju silnikowego 7-24
Poziom płynu chłodzącego 7-35
Poziom płynu wspomagania kierownicy 7-120
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[3. Kontrole wykonywane z fotela kierowcy]

Sprawdzana pozycja Strona 
referencyjna

Poziom płynu hamulcowego (i poziom płynu sprzęgła M/T ) 7-60 (7-100)
Luz pedału hamulca 7-68

Luz pedału hamulca M/T 7-104
Działanie liczników, przyrządów pomiarowych oraz kontrolek 
ostrzegawczych / informacyjnych 4-8, 4-15

Uruchomienie silnika, nienaturalny odgłos, kolor gazów spalinowych 7-22
Zaciągnięcie dźwigni hamulca postojowego 7-70
Spryskiwacz szyby przedniej i skuteczność działania wycieraczek szyby 
przedniej 7-133, 7-134

Poziom płynu do spryskiwacza szyby przedniej 7-133
Pozycja i luz kierownicy 3-23
Obsługa klaksonu i kierunkowskazów 4-75, 4-67
Ilość paliwa 4-13
Działanie blokad drzwi 3-8

[4. Kontrole przeprowadzane podczas oględzin samochodu]

Sprawdzana pozycja Strona 
referencyjna

Świecenie, miganie lub zabrudzenie bądź uszkodzenie świateł 7-137
Poziom elektrolitu w akumulatorze 7-141
Uszkodzenie sprężyn płytkowych ―
Przesiąkanie oleju, płynu chłodzącego, paliwa, płynu hamulcowego, 
płynu wspomagania kierownicy i oleju hydraulicznego wspomagania 
hamulców HBB.

―

Akumulacja wody w filtrze paliwowym (na dnie) 7-57

[5. Kontrola kół i opon]

Sprawdzana pozycja Strona 
referencyjna

Ciśnienie powietrza 7-77
Pęknięcia i inne uszkodzenia 7-83
Nadmierne zużycie 7-83
Głębokość bieżnika opony 7-83
Przymocowanie kołpaków kół 7-84

[6. Kontrole podczas kierowania]

Sprawdzana pozycja Strona 
referencyjna

Skuteczność hamulców 7-69
Kontrola silnika na małych obrotach i podczas przyspieszenia 7-23
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Zastosowanie prawidłowego paliwa

W przypadku modeli wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPD), należy • 
zawsze zastosować olej napędowy z niską zawartością siarki (50 ppm i 
mniej) lub olej napędowy z bardzo niską zawartością siarki (10 ppm i mniej). 
Użycie oleju napędowego o złej jakości, wprowadzenie niewłaściwych 
dodatków paliwowych, takich jak środek oddzielający wodę lub zatankowanie 
benzyny, kerozyny bądź paliwa na bazie alkoholu bądź też zmieszanie tych 
substancji z olejem napędowym, spowoduje uszkodzenie filtru paliwowego 
i w wyniku tego zaistnieją problemy związane ze smarowaniem części we 
wtryskach smarowanych paliwem. Oprócz tego również może dojść do 
uszkodzenia działania silnika, filtra cząstek stałych i układu oczyszczania 
spalin wydechowych, co może doprowadzić do awarii układów powiązanych 
z działaniem silnika. Jeżeli pojazd przez przypadek zostanie zasilony 
nieprawidłowym paliwem, całe paliwo należy wypompować ze zbiornika. W 
przeciwnym razie podczas uruchamiania silnika może dojść do pożaru lub do 
nieodwracalnego uszkodzenia samochodu.
Zasilanie samochodów wyposażonych w filtr cząstek stałych innym paliwem • 
aniżeli olejem napędowym z niską lub bardzo niską zawartością siarki, może 
być w niektórych krajach lub regionach sprzeczne z wymogami prawnymi.
Korek wlewowy otwierać powoli.  Szybkie otwarcie może spowodować • 
wytryśnięcie paliwa. 

OSTROŻNIE

Parametry oleju napędowego • 
różnią się w zależności od sezonu i 
regionu.

Korek wlewowy  → patrz strona 3-15
Paliwo → patrz strona 6-19

UWAGA
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Bezobsługowa stacja paliw 

[Podczas tankowania paliwa do samochodu należy przestrzegać następujących 
instrukcji]

Wyłączyć silnik, zamknąć drzwi i okna samochodu.• 
W pobliżu samochodu nie palić ani nie podchodzić z otwartym ogniem.   • 
Przed otwarciem korka wlewowego trzeba dotknąć metalowego przedmiotu. • 
Dzięki temu ładunki elektrostatyczne, nagromadzone w ciele człowieka, 
rozładują się na metal.   Jeśli podczas tankowania paliwa do samochodu w 
ciele osoby zasilającej samochód są nagromadzone ładunki elektrostatyczne, 
paliwo może ulec zapłonowi na skutek iskry towarzyszącej ładunkowi  
elektrostatycznemu, co w następstwie mogłoby doprowadzić do poważnych 
oparzeń ciała. 
Podczas tankowania paliwa do samochodu wąż powinien być wsunięty do • 
wlewu do oporu.  Tankowanie paliwa z wężem tylko częściowo wsuniętym 
do wlewu może stanowić zagrożenie, ponieważ mechanizm automatycznego 
zatrzymania zasilania paliwem może nie zadziałać. W wyniku tego może dojść 
do wylania paliwa ze zbiornika. 
Wszystkie czynności tankowania paliwa (od otwarcia klapki wlewu paliwa aż po • 
zakończenie tankowania i zamknięcie klapki wlewu paliwa) musi wykonać tylko 
jedna osoba.  
W ciałach innych osób mogą być nagromadzone ładunki elektrostatyczne. 
Zapobiec zbliżaniu się tych osób do wlewu paliwa. 
Osoba zasilająca samochód paliwem nie może wsiadać do samochodu przed 
zakończeniem całego procesu tankowania.  Podczas powrotu do kabiny, ciało 
osoby zasilającej samochód paliwem mogłoby zostać ponownie naładowane 
ładunkiem elektrostatycznym. 
Używać wyłącznie oryginalnego korka wlewu paliwa firmy Isuzu Trucks. • 
Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń podanych na stacjach benzynowych. • 

OSTRZEŻENIE

[Ostrzeżenia podczas zasilania samochodu paliwem]
Podczas tankowania paliwa do samochodu nie wdychać oparów paliwa.• 

OSTROŻNIE

Korek wlewu → patrz strona 3-15
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Prawidłowe załadowanie ładunku

Nadmierne załadowanie samochodu • 
lub załadowanie ładunku tylko 
na jednej stronie samochodu 
stanowi zagrożenie.   Ładunek 
należy właściwie załadować na 
samochód i jednocześnie zachować 
dopuszczalne obciążenie. 
Nieprawidłowy załadunek może • 
być powodem niestabilności 
ładunku. Może również oznaczać 
przeciążenie danego miejsca i 
w ten sposób uszkodzić kadłub 
samochodu lub jego ramę.
Przeciążenie jest powodem • 
niewspółmiernego zużywania 
części samochodowych. Może 
doprowadzić do skrócenia 
żywotności samochodu i 
spowodować wypadek.

OSTROŻNIE

LNU720SH005301

Przeciążenie może spowodować • 
wypadek ze względu na 
niewspółmierne obciążenie śrub 
kół. W wyniku tego przeciążenia 
następuje pęknięcie i urwanie kół.

OSTRZEŻENIE
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W przypadku ciężkiego ładunku, • 
należy zabezpieczyć go linami 
drucianymi przed obsunięciem.

OSTROŻNIE

Załadunek ciężkiego towaru

Ostrzeżenia dotyczące ładunku Źle Dobrze

Nie umieszczać ładunku tylko 
na przodzie lub tylko na tyle 
zabudowy. Ładunek rozłożyć 
równomiernie.

LNU720SH000701 LNU720SH000801

Jeśli ładunek jest umieszczany 
na podporach, należy położyć je 
równomiernie wzdłuż ładunku.

LNU720SH000901 LNU720SH001001

W jak największej mierze unikać 
sytuacji, gdy długi ładunek 
wystaje poza płaszczyzny obrysu 
tylnej krawędzi zabudowy. 
Ewentualnie zastosować 
podkładki i ładunek umieścić pod 
określonym kątem nachylenia.   
Ładunek nie może być oparty 
o przednią ramę ochronną ani 
o tylną krawędź zabudowy 
samochodu. 

LNU720SH001101 LNU720SH001201

Ładunek zabezpieczyć linami i 
plandekami przeciw wypadnięciu 
z zabudowy samochodu. 
Taśmami gumowymi lub 
sprężynowymi zabezpieczyć 
plandeki przeciw trzepotaniu. 

LNU720SH001301 LNU720SH001401

Unikać zbyt wysokiego ładunku. 
W razie bocznych podmuchów 
wiatru może nastąpić 
przechylenie samochodu na bok.

LNU720SH004801 LNU720SH004901
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Towaru nie wiązać zbyt mocno 

Sprawdzić, czy pomiędzy zabudowy samochodu i kabiną 
nie ma żadnych przedmiotów łatwopalnych

Zwrócić uwagę na to, aby końce lin • 
lub krawędzie plandek nie były pod 
osłoną cieplną z tyłu kabiny.  Ciepło 
emitowane podczas eksploatacji 
samochodu mogłoby doprowadzić 
do zapłonu.  Końce lin i krawędzie 
plandek należy starannie uchwycić.  

OSTRZEŻENIE

Ładunek przymocować linami • 
i plandekami w celu uniknięcia 
wypadnięcia ładunku z zabudowy 
samochodu.  Jednak zbyt mocne 
zamocowanie może uszkodzić 
ściany boczne lub czoło zabudowy i 
przednią ramę ochronną. 

PORADA

Ekonomiczna jazda

LNU720SH005201

Zbyt szybka jazda, powolna jazda, podczas 
której silnik nadmiernie wibruje, jazda ze 
stale włączonym hamulcem wydechowym 
oraz częste używanie hamulca 
wydechowego w celu regulacji prędkości 
jazdy może doprowadzić do zwiększenia 
zużycia paliwa. 
Prowadzić jak najbardziej płynną jazdę.  
Podczas przyspieszania delikatnie i powoli 
zwiększać prędkość oraz z odpowiednim 
wyprzedzeniem zmienić bieg na wyższy.
Rozgrzewanie silnika przez dłuższy czas 
aniżeli niezbędny oraz praca silnika na 
wysokich obrotach jest równoznaczna z 
nadmiernym zużyciem paliwa. Nadmierne 
zużycie to również jazda przeciążonym 
samochodem.
Regularnie sprawdzać ciśnienie powietrza 
w oponach i upewnić się, że są zawsze 
prawidłowo napompowane.
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LNU720SH000201

Wyładunek towaru

Jeżeli załadunek lub wyładunek • 
następuje na skraju drogi i ściany 
boczne lub czoło zabudowy 
bądź inna część samochodu 
zakrywa światła końcowe, światła 
hamowania, migacze ostrzegawcze, 
kierunkowskazy lub światła 
dzienne, nie wolno zapomnieć o 
ostrzeżeniu pozostałych kierowców 
i przechodniów, umieszczając znaki 
lub trójkąty ostrzegawcze w miejscu 
dobrze widocznym.
Jeśli towar jest załadowywany lub • 
rozładowywany na skraju drogi, 
należy wybrać miejsce, gdzie można 
zatrzymać i zaparkować samochód, 
tak aby nie ograniczał pozostałych 
kierowców i przechodniów.

OSTROŻNIE

W kabinie nie przewozić kanistrów z paliwem lub puszekz aerosolem.

Przewożenie kanistrów i puszek z • 
aerosolem w kabinie stanowi duże 
zagrożenie. W przypadku zapłonu 
lub pęknięcia pojemnika pod 
ciśnieniem, może dojść do pożaru 
lub wybuchu.

OSTRZEŻENIE

Zastosowanie zasłon

Firanki przechowywać, tak aby nie zasłaniały widoku z samochodu i nie • 
utrudniały kierowania. 

OSTROŻNIE
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Podłoga wokół kierowcy musi być czysta i posprzątana

Fotele → patrz strona 3-19
Pasy bezpieczeństwa → patrz strona 3-26
Lusterka → patrz strona 3-24

Prawidłowa pozycja za kierownicą

Puste kanistry, butelki lub inne • 
przedmioty pozostawione luzem 
na podłodze, stanowią poważene 
zagrożenie, ponieważ mogą 
wpaść pod pedał hamowania i 
uniemożliwić zahamowanie.  Ważne 
jest również właściwe umieszczenie 
dywaników - podnóżków w celu 
zapewnienia prawidłowego działania 
pedału.   Niewłaściwe umieszczenie 
podnóżków może uniemożliwić 
swobodny ruch pedałów.
Do schowka na desce rozdzielczej • 
ani na desce rozdzielczej nie 
umieszczać żadnych przedmiotów, 
które mogą się stoczyć. Podczas 
prowadzenia samochodu mogłyby 
stanowić zagrożenie. 

Przed jazdą nie zapomnieć o regulacji fotela, kierownicy i lusterek w celu • 
osiągnięcia prawidłowej pozycji za kierownicą.  Ruchem do przodu i do tyłu 
upewnić się, że fotel jest bezpiecznie uchwycony na swoim miejscu. Następnie 
zapiąć pas bezpieczeństwa.  Pasażerowie również muszą mieć zapięte pasy 
bezpieczeństwa.  

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
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Regulacja fotela 
Regulacja fotela w celu uzyskania 
prawidłowej pozycji za kierownicą stanowi 
nieodłączną część bezpiecznej jazdy. 

Zapięcie pasa bezpieczeństwa 
Nie zapominać o zapięciu pasa 
bezpieczeństwa.   Usiąść w pozycji 
wyprostowanej, tak aby część lędźwiowa 
przylegała do fotela i pas biodrowy był 
umieszczony jak najniżej bioder. 

Zalecenia dotyczące regulowania fotela

a
Wykonać regulacje umożliwiające 
swobodne kręcenie kierownicą przy 
lekko zgiętych ramionach w łokciach.

b
Siedzisko fotela regulować, tak aby 
część naramienna zawsze dotykała się 
oparcia.

c Sprawdzić, czy można w zupełności 
wcisnąć każdy pedał. 

Ostrzeżenia dotyczące zapięcia pasa 
bezpieczeństwa Dlaczego?

A Część biodrowa pasa powinna spoczywać na 
biodrach, możliwie jak najniżej. Jeśli pas bezpieczeństwa nie 

zostanie prawidłowo ułożony, to 
w razie wypadku nacisk pasa 
będzie stwarzał zagrożenie.B

Część naramienna pasa powinna być przełożona 
przez bark  
(nie może dotykać się szyi, brody lub twarzy).

C
Zwracać uwagę na to, aby pas bezpieczeństwa nie 
poskręcał się  
podczas zapinania.

W celu zapewnienia 
maksymalnej skuteczności pasa 
bezpieczeństwa.

LNU720SH006901

Regulacja 
pochylenia 
oparcia
fotelu

Przesunięcie 
fotela do 
przodu/do tyłu

LNU820SH000101

Część biodrową pasa 
ułożyć jak najniżej 
na biodrach

Zaczep

Sprzączka
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Pas należy regulować jeszcze przed jazdą. Wykonać niezbędne regulacje w • 
celu osiągnięcia prawidłowej pozycji za kierownicą. Wykonać lekki ruch do 
przodu w celu upewnienia się, że pas jest dobrze uchwycony na swoim miejscu, 
następnie jeszcze przed jazdą należy zapiąć pas bezpieczeństwa. Wszyscy 
pasażerowie również muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. 
Jeżeli dzieci są tak małe, że pas bezpieczeństwa dotyka ich twarzy lub • 
nie obejmuje bioder, należy skorzystać z fotelika dziecięcego lub innego 
odpowiedniego elementu bezpieczeństwa; w żadnym wypadku nie należy 
używać pasów bezpieczeństwa. W takim wypadku użycie pasa bezpieczeństwa 
może stanowić zagrożenie.

Przewożenie dzieci → patrz strona 2-14

Regulacja położenia kierownicy
Kierownicę można regulować do góry 
lub w dół oraz do przodu lub do tyłu.  Po 
regulowaniu sprawdzić, czy kierownica i 
dźwignia jest prawidłowo zablokowana w 
wybranym położeniu. 

Po regulowaniu kierownicy należy spróbować podnieść kierownicę do góry • 
i nacisnąć w dół w celu upewnienia się przed jazdą, że kierownica jest 
bezpiecznie zablokowana. 
Pozycję kierownicy regulować jeszcze przed jazdą.  Regulacja położenia • 
kierownicy podczas jazdy jest bardzo niebezpieczna, ponieważ kierownica 
mogłaby się poruszać do góry i w dół i kierowca może utracić panowanie nad 
samochodem.  

W pełni regulowana kierownica  
 → patrz strona 3-23

Pasażerowie i pasy bezpieczeństwa
Każdy pas bezpieczeństwa powinna 
używać w danej chwili tylko jedna osoba.

OSTRZEŻENIE

LNU820SH000201

Dźwignia 
blokująca

Blokada

OSTRZEŻENIE
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Przewożenie kobiet w ciąży lub osób chorych

Pasy bezpieczeństwa 
  → patrz strona 3-26

Kobiety ciężarne, pasażerowie • 
z urazami fizycznymi i osoby 
niepełnosprawne również powinny 
zapinać pasy bezpieczeństwa. 
Ze względu na ryzyko nacisku 
pasa bezpieczeństwa na brzuch, 
klatkę piersiową i ramiona podczas 
wypadku, kobiety ciężarne i 
osoby chore powinny najpierw 
skonsultować się z lekarzem.

Kobiety ciężarne powinny  -
zapinać trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa.  
W przypadku kobiet ciężarnych,  -
część biodrowa pasa powinna 
przylegać jak najniżej do 
bioder (nie do brzucha). Część 
naramienna pasa powinna być 
przełożona przez bark i przylegać 
do klatki piersiowej, nie przez 
brzuch. 
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie  -
jest prawidłowo zapięty, to może 
uciskać na brzuch i okaleczyć 
nie tylko kobietę ciężarną, ale 
również płód. W takim wypadku 
matka i dziecko są narażone na 
niebezpieczeństwo poważnego 
obrażenia ciała lub nawet śmierć. 

MFU820SH000601

Część naramienna 
pasa

Część biodrowa 
pasa

OSTRZEŻENIE
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Przewożenie dzieci

Zastosowanie pasów bezpieczeństwa w przypadku dzieci

Pasy bezpieczeństwa w samochodzie są przeznaczone dla osób dorosłych.  Jeżeli pas • 
bezpieczeństwa dotyka się brody dziecka lub nie leży na jego biodrach, należy użyć 
fotelika niemowlęcego, fotelika  dziecięcego  lub fotelika dla większych dzieci.  Jeśli pas 
bezpieczeństwa zostanie użyty bez fotelika, to w razie wypadku może wywierać bardzo 
duży nacisk na brzuch dziecka.   Małe dziecko, które jeszcze samo nie potrafi siedzieć, 
musi być przewożone w foteliku dziecięcym. 
Fotelik niemowlęcy, fotelik dziecięcy ani fotelik dla większych dzieci nie wolno • 
umieszczać na tylnym fotelu środkowym.  Fotelik mógłby przeszkadzać podczas jazdy. 
Foteliki niemowlęce, foteliki dziecięce oraz foteliki dla większych dzieci nie mocować • 
tyłem do kierunku jazdy na fotelach chronionych poduszką powietrzną. 
Jeśli fotelik niemowlęcy, fotelik dziecięcy oraz fotelik dla większych dzieci jest 
skierowany tyłem do kierunku jazdy, to zadziałanie poduszki powietrznej pasażera 
może spowodować dziecku siedzącemu w takim foteliku obrażenia ciała zagrażające 
jego życiu.

OSTRZEŻENIE

Fotelik niemowlęcy, fotelik dziecięcy lub fotelik dla większych dzieci  powinien być • 
zamocowany i dopasowany do ich wzrostu i masy ciała. 
Może się stać, że niektóre foteliki nie można zamocować ze względu na ich kształt.  
Zwracać uwagę na to, by korzystać z fotelika dziecięcego, który jest odpowiedni dla 
danego rodzaju samochodu.  
*  Szczegółowe instrukcje są zawarte w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z 

fotelikiem niemowlęcym, fotelikiem dziecięcym oraz fotelikiem dla większych dzieci.

 Pasy bezpieczeństwa 
  → patrz strona 3-26

LNU720SH001501

Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w samochodzie

Nie pozostawiać w samochodzie dzieci • 
bez opieki.  Dziecko pozostawione 
bez opieki w kabinie może dotknąć 
się różnych przedmiotów i w ten 
sposób spowodować ruch samochodu, 
pożar lub inny wypadek.  Ponadto w 
okresie intensywnego promieniowania 
słonecznego, temperatura wewnątrz 
kabiny może niebezpiecznie wzrosnąć. 

UWAGA

OSTRZEŻENIE
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Nie pozwalać dzieciom wychylać głowę lub ręce z okna

Bez względu na to, czy pojazd jest • 
w ruchu lub stoi, dziecko w żadnym 
wypadku nie może wychylać 
głowę, ręce lub inne części ciała z 
okna.   Takie zachowanie stwarza 
zagrożenie zderzenia dziecka z 
przeszkodą.  

Otwieranie i zamykanie drzwi  
 → patrz strona 3-8

Okna sterowane elektrycznie V   
 → patrz strona  3-11

Czynności związane z otwarciem, zamknięciem i zablokowaniem 
drzwi, przy których siedzi dziecko, musi wykonać osoba dorosła.

Czynności związane z otwieraniem, • 
zamykaniem i zablokowaniem drzwi 
po stronie siedzącego dzecka, musi 
wykonywać osoba dorosła, aby 
zapobiec zakleszczeniu ręki lub 
głowy dziecka.  Zwaracać uwagę 
na to, aby dziecko nie bawiło 
się przełącznikami sterowanych 
elektrycznie okien. Może dojść do 
zakleszczenia rąk lub głowy dziecka 
w oknie.  Jeśli w kabinie znajduje 
się dziecko, okna sterowane 
elektrycznie należy podnosić / 
opuszczać używając przełączników 
znajdującymi się obok fotela 
kierowcy.  

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
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Przed odjazdem przeprowadzić dokładną 
kontrolę bezpieczeństwa.  Upewnić się, że 
wokół samochodu nie znajdują się żadne 
dzieci lub przeszkody.

Jazda

Przed uruchomieniem silnika sprawdzić miejsce wokół 
samochodu

Przed uruchomieniem samochodu • 
należy upewnić się, że pod 
samochodem lub w jego pobliżu 
nie znajdują się żadne materiały 
łatwopalne.  Materiały takie mogłyby 
być powodem pożaru. Drewno w 
odległości do 50 cm od źródła ciepła 
samochodu przedstawia poważne 
niebezpieczeństwo, ponieważ może 
się zetknąć z gorącymi elementami 
układu wydechowego i zapalić się. 

OSTRZEŻENIE

Uruchomienie silnika → patrz strona 4-4
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Inhalacja gazów spalinowych może doprowadzić do zatrucia organizmu tlenkiem • 
węgla. 
Samochód nie pozostawiać z włączonym silnikiem w niewentylowanych • 
pomieszczeniach.   Szczególnie niebezpieczne jest pozostawienie samochodu 
z włączonym silnikiem w garażach lub innych pomieszczeniach, w których łatwo 
mogą się nagromadzić gazy spalinowe.  Istnieje niebezpieczeństwo zatrucia 
organizmu tlenkiem węgla. 
Okresowo należy sprawdzać układ wydechowy.  W przypadku stwierdzenia • 
wady (np. uszkodzone połączenia, otwór lub pęknięcie w wyniku korozji) należy 
zlecić wykonanie przeglądu i serwisu w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks. Eksploatacja samochodu z nienaprawioną 
usterką może być niebezpieczna, ponieważ gazy spalinowe mogą się 
przedostać do wnętrza samochodu i spowodować zatrucie organizmu tlenkiem 
węgla. 
Jeżeli gazy spalinowe przedostaną się do wnętrza kabiny, podnieść wszystkie • 
szyby i włączyć wentylację / klimatyzację w trybie nawiewu świeżego 
powietrza w celu doprowadzenia do wnętrza samochodu powietrza z 
zewnątrz. Niezwłocznie oddać samochód do przeglądu i serwisu w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. Eksploatacja 
samochodu z nienaprawioną usterką może być niebezpieczna, ponieważ gazy 
spalinowe mogą się przedostać do wnętrza samochodu i spowodować zatrucie 
organizmu tlenkiem węgla.

OSTRZEŻENIE

Uwaga na gazy spalinowe
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Uruchomienie silnika

MFU8Z0SH021401

Start

N

Sprawdzić, czy hamulec postojowy • 
jest bezpiecznie zaciągnięty. W 
przypadku modelu z manualną 
skrzynią biegów sprawdzić, 
czy dźwignia zmiany biegów 
znajduje się w położeniu  „N“. 
Następnie przed uruchomieniem 
silnika wcisnąć do oporu pedał 
sprzęgła. W przypadku modelu ze 
zrobotyzowaną skrzynią biegów 
Neestronic wcisnąć do oporu pedał 
hamulca i przed uruchomieniem 
silnika przekonać się, że wskaźnik 
zmiany biegów wyświetla symbol 
„N“. 
Podczas uruchamiania samochodu • 
należy siedzieć w fotelu kierowcy. 
Jeśli uruchamianie silnika następuje 
spoza fotela kierowcy (na przykład 
przez otwartą szybę lub drzwi), 
nie można potwierdzić położenia 
„N“. Jeśli w przypadku modelu 
z manualną skrzynią biegów 
nastąpi uruchomienie silnika przy 
włączonym innym biegu aniżeli „N“, 
samochód może ruszyć z miejsca. 

OSTROŻNIE

Uruchomienie silnika  → patrz strona 4-4
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Samochód nie używany przez długi czas

LNU720SH001801

Silnik jest wystarczająco rozgrzany, gdy 
wskazówka miernika temperatury płynu 
chłodniczego silnika zacznie wykonywać 
ruch.

Przed dostatecznym rozgrzaniem • 
silnika, nie pozostawiać silnika 
na wysokich obrotach i jechać 
z umiarkowaną prędkością. . W 
przeciwnym wypadku olej może 
nie przedostać się do wszystkich 
smarowanych części i nie 
przesmaruje ich. Wynikiem tego 
może być awaria.
Podczas pracy silnika na biegu • 
jałowym dochodzi do ekstremalnego 
rozgrzania układu wydechowego. 
Przed rozgrzaniem silnika 
sprawdzić, czy w pobliżu układu 
wydechowego nie znajdują się 
materiały łatwopalne (np. sucha 
trawa, papier odpadowy, olej lub 
stare opony).

Przed użyciem samochodu, który nie był używany przez dłuższy okres • 
czasu, sprawdzić silnik, skrzynię biegów i układy przeniesienia napędów pod 
względem przesiąkania oleju i właściwego poziomu oleju. Zbyt mała ilość oleju 
może spowodować niewystarczające nasmarowanie części. W wyniku tego 
nastąpi awaria.  
Uruchomić silnik i pozwolić silnikowi pracować na biegu jałowym przez co • 
najmniej pięć minut.  Obserwować nienaturalny odgłos. 
Instrukcje dotyczące rozgrzewania silnika znajdują się w rozdziale • 
„Uruchomienie silnika“ na stronie 4-4. 

PORADA

Zalecenia dotyczące nagrzania silnika

PORADA



2-20 WAŻNE INFORMACJE

Ręczna regeneracja DPD 
 → patrz strona 4-156

Włączony silnik w niewentylowanym • 
pomieszczeniu może doprowadzić 
do zatrucia organizmu tlenkiem 
węgla.  W celu uruchomienia i 
rozgrzania silnika należy wybrać 
miejsce z dobrą wentylacją. W 
przypadku modelu wyposażonego 
w filtr cząstek stałych (DPD) nie 
należy wykonywać czynności 
związane z ręczną regeneracją 
DPD w zamkniętym pomieszczeniu. 
Spalanie cząstek stałych (PM) 
podczas procesu regeneracji DPD 
emituje biały dym. 

OSTRZEŻENIE

Nie pozostawiać włączonego silnika w garażu

Kontrolka ostrzegawcza hamulca 
postojowego  → patrz strona 4-51

Dźwignia hamulca postojowego  
 → patrz strona 4-77

Nie zapomnieć o zwolnieniu hamulca postojowego 

Ruszanie z zaciągniętym hamulcem postojowym może uszkodzić układ • 
hamulcowy.
Przed ruszeniem sprawdzić, czy nie świeci się kontrolka hamulca postojowego i • 
czy hamulec postojowy jest zwolniony.

Ruszanie w przypadku modelu z ręczną skrzynią biegów

Ruszać powoli na drugim biegu (pierwszy bieg użyć podczas ruszania pod • 
górkę).  Ruszanie na wyższym biegu, szybkie ruszanie lub ślizganie sprzęgła 
przez dłuższy czas podczas ruszania może doprowadzić do uszkodzenia 
sprzęgła. 

PORADA

PORADA
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Zmiana biegów

Zmianę biegów należy wykonywać z • 
dwu podstawowych powodów: 

Hamowanie silnikiem podczas  -
stromego i długiego zjeżdżania ze 
wzniesień
reakcja silnika i ekonomiczna  -
jazda podczas wjeżdżania na 
wzniesienia

[Ostrzeżenia dot. zmiany biegów]
Silnik nie pozostawiać na • 
wysokich obrotach, może 
nastąpić uszkodzenie silnika.  W 
czasie zmiany biegów silnik nie 
pozostawiać na wysokich obrotach. 
Wjeżdżanie na wzniesienia  • 
Odpwoiednio wcześnie redukować 
biegi w celu uniknięcia nadmiernego 
obciążenia silnika.
Zjeżdżanie ze wzniesień  • 
W zasadzie należy używać tych 
samych biegów, jak podczas 
wjeżdżania na wzniesienia. Jechać 
prędkością, przy której silnik nagle 
nie wchodzi na wysokie obroty 
(wskazówka obrotomierza znajduje 
się poza czerownym polem). 

PORADA

[Co to jest hamowanie silnikiem?]
Hamowanie silnikiem to efekt hamowania silnika, który przejawia się po • 
poluzowaniu pedału przyśpieszenia podczas jazdy.  Im niższy bieg, tym większy 
efekt hamowania silnikiem. 

UWAGA

Nie jeździć z prędkościami obrotowymi 
silnika, przy których wskazówka 
obrotomierza znajduje się na czerwonym 
polu.  Pole zielone jest wyznacznikiem 
ekonomicznej jazdy. 
Obrotomierz → patrz strona 4-11
Dźwignia zmiany biegów
  → patrz strona 4-78

LNU8Z0SH001901

Obszar czerwony
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MFU820SH003101

Blokada

Nie gasić silnika podczas jazdy

Jeżeli samochód jedzie, przełącznik • 
uruchamiania powinien znajdować 
się w położeniu ON (włączone).  
Jeśli podczas jazdy nastąpi 
wyłączenie silnika, hamulce nie będą 
działać prawidłowo i kierownica oraz 
sprzęgło zablokuje się, tak więc 
będą one trudne do opanowania. 
Może również nastąpić uszkodzenie 
silnika. 
Zgaszenie silnika podczas jazdy • 
może być bardzo niebezpieczne, 
ponieważ układ wspomagania 
kierownicy nie będzie działać,  tak 
więc manewrowanie kierownicą 
będzie bardzo utrudnione.
Zgaszenie silnika podczas jazdy • 
byłoby bardzo niebezpieczne, 
ponieważ kontrolki ostrzegawcze, 
kontrolki informacyjne i inne obwody 
elektryczne przestaną działać.
Przekręcenie kluczyka w stacyjce • 
do pozycji „LOCK“ (blokada) byłoby 
bardzo niebezpieczne, ponieważ 
może nastąpić blokada kierownicy i 
brak możliwości kręcenia kierownicą.

OSTRZEŻENIE

Stacyjka  → patrz strona 4-60
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Podczas zjeżdżania z długich wzniesień, wraz 
z hamulcem głównym należy wykorzystać 
efekt hamowania silnikiem i hamulcem 
wydechowym. Stosowanie hamowania 
silnikiem i hamulcem wydechowym z 
włączonym niskim biegiem redukuje 
obciążenie hamulca głównego i pozwala na 
uzyskanie większego efektu hamowania.  W 
tym wypadku również należy używać hamulca 
głównego w celu zapobieżeniu nagłemu 
wejściu silnika na wysokie obroty. 
Przełącznik hamulca wydechowego  

 → patrz strona 4-69

Zjeżdżanie z długiego wzniesienia 

Częste wciskanie pedału hamulca głównego może spowodować przegrzanie • 
płynu hamulcowego i tzw. wpadanie pedału hamulca. Wynikiem tego jest mniejsza 
skuteczność hamowania.  Należy być ostrożnym również podczas hamowania 
silnikiem na niskim biegu, ponieważ silnik może nagle wejść na wysokie obroty.
Nie regulować zaworu hamulca wydechowego.• 

OSTROŻNIE

[Co to jest hamowanie silnikiem?]
Hamowanie silnikiem to efekt hamowania, który przejawia się po poluzowaniu pedału • 
przyśpieszenia podczas jazdy.  Im niższy bieg, tym większy efekt hamowania silnikiem. 

[Co to jest hamulec wydechowy?]
Hamulec wydechowy jest to system, który zamyka układ wydechowy i wykorzystuje • 
energię gazów spalinowych w celu zwiększenia efektywności hamowania silnikiem.

[Co to jest przegrzanie płynu hamulcowego?]
Jeśli w wyniku częstego używania hamulców dojdzie do przegrzania hamulców, • 
ciepło może spowodować wrzenie płynu hamulcowego i tworzenie pęcherzyków 
powietrza w płynie.   
Wciśnięcie pedału hamulca spowoduje nacisk na pęcherzyki powietrza; ciśnienie 
nie zostanie przeniesione na cylindry hamulcowe, tak więc skuteczność hamulców 
jest wyraźnie mniejsza. To zjawisko jest nazywane wrzeniem płynu hamulcowego.

[Co to jest opadanie hamulców?]
Częste używanie hamulców może spowodować przegrzanie hamulców. W • 
wyniku tego dochodzi do zmniejszenia siły tarcia okładziny ciernej i zmniejszenia 
skuteczności hamulców. To zjawisko nazywamy opadaniem hamulców.

[Co to jest wejścia silnika na wysokie obroty?]
Wejście silnika na wysokie obroty oznacza taki wzrost obrotów silnika, przy którym • 
wskaźnik obrotomierza znajduje się w polu czerwonym. 

UWAGA
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Jazda w czasie złych warunków atmosferycznych  
(deszcz, gołoledź, śnieg na drogach, itd.)

Powstaje ryzyko akwaplanacji szczególnie w miejscu gromadzenia się wody na • 
drodze. Utrzymanie prędkość jazdy pozwalającą na bezwzględne opanowanie 
samochodu. 
Jeśli występuje konieczność jechania po nawierzchni pokrytej wodą, najpierw • 
sprawdzić głębokość wody a następnie jechać powoli i płynnie.  Istnieje pewne 
ryzyko przedostania się wody do cylindrów silnika i uszkodzenia silnika. 
Zmniejszyć prędkość i jechać bardzo ostrożnie. 

PORADA

[Co to jest je akwaplanacja?]
Jeśli samochód wjedzie wysoką prędkością na nawierzchnię pokrytą wodą, • 
może stworzyć się warstwa wody między oponą i jezdnią. W rezultacie może 
nastąpić utrata przyczepność opony i ślizganie po wodzie. To zjawisko jest 
nazywane akwaplanacją. Chodzi o niebezpieczne zjawisko ze względu na to, 
że w danej chwili hamulce i kierownica nie działają. 

UWAGA

Przy złej pogodzie jest ograniczona widoczność i w wyniku śliskiej nawierzchni • 
dochodzi do wydłużenia drogi hamowania.  Należy jechać wolniej aniżeli 
przy dobrej pogodzie.  Unikać gwałtownego skręcania kierownicą i nagłego 
hamowania. W celu zwolnienia prędkości należy skorzystać z hamulca 
głównego oraz wykorzystać efekt hamowania silnikiem.  Użycie hamulca 
wydechowego na śliskiej nawierzchni może spowodować poślizg opon. 

OSTROŻNIE
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Skuteczność hamulców podczas jazdy po nawierzchni 
pokrytej wodą lub po umyciu samochodu

Jeśli jazda samochodem, • 
parkowanie jest wykonywane na 
mokrej nawierzchni lub samochód 
jest umyty, woda może przedostać 
się do hamulców i zmniejszyć ich 
skuteczność.  Jeśli potem hamulce 
nie działają sprawnie, należy jechać 
powoli i kilkakrotnie wcisnąć pedał 
hamulca aż do chwili, gdy hamulce 
ponownie zaczną sprawnie działać.  
Przed parkowaniem w zimie tak 
samo kilkakrtonie wcisnąć pedał 
hamulca w celu pozbawienia 
hamulców wilgoci.  W przeciwnym 
razie wilgoć na hamulcach może 
zamarznąć i spowodować brak 
możliwości ruchu samochodu.  
Ponadto oddać samochód w 
najbliższej autoryzowanej stacji 
obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks w celu przeprowadzenia 
kontroli pod względem przenikania 
wody i w razie potrzeby nasmarować 
części układu hamulcowego, silnika, 
skrzyni przekładni, mechanizmu 
różnicowego, skrzyni rozdzielczej i 
skrzyni elektrycznej.

OSTROŻNIE

LNU720SH002201

Kontrola 
hamulców!
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Użycie koła zapasowego 
 → patrz strona 7-98

Praca z podnośnikiem 
  → patrz strona 7-128
Wymiana opony → patrz strona 7-88

Boczny podmuch wiatru

Jeśli samochód otrzyma boczny podmuch wiatru i przechyli się na bok, należy 
trzymać mocno kierownicę, zmniejszyć prędkość, i wykonać manewr w celu 
wyrównania kierunku jazdy.  Samochód może otrzymać boczny podmuch wiatru 
w następujących przypadkach: 

podczas wyjeżdżania z tunelu, jazdy przez most, jazdy po zaporze lub jazdy • 
pomiędzy drzewami
przejechaniem obok dużej ciążarówki lub autobusu• 
podczas wyprzedzania dużej ciężarówki lub autobusu• 

PORADA

Pęknięcie opony lub spuszczenie powietrza z opony w 
czasie jazdy

Jeśli podczas jazdy pęknie opona • 
lub powietrze ulotni się z opony, 
chwycić kierownicę i powoli 
hamować w celu zwolnienia 
prędkości (gwałtowne hamowanie 
może być niebezpieczne, 
ponieważ może spowodować 
skręcenie kierownicy na jedną 
stronę). Zatrzymać samochód w 
bezpiecznym miejscu i dokonać 
wymiany koła.

PORADA

Jeśli podczas jazdy jest wyczuwalna • 
jakakolwiek nieprawidłowość 
w kole, natychmiast zatrzymać 
się na bezpiecznym miejscu.  
Kontynuowanie jazdy z pustą 
oponą powoduje niewspółmierne 
obciążenie śrub kół i ich możliwe 
pęknięcie i odpadnięcie koła. 

OSTRZEŻENIE
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Twarde uderzenie o podwiezie samochodu

Jeśli podczas jazdy nastąpi mocne uderzenie w podwozie samochodu, • 
należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, gdzie samochód nie będzie 
przeszkadzał w ruchu drogowym i sprawdzić obecność wycieku płynu 
hamulcowego, paliwa i uszkodzenia pozostałych części. Jeśli jakakolwiek 
część samochodu jest uszkodzona lub rozbita, oddać samochód do naprawy w 
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 

PORADA

Rozłożenie przyrządów 
 → patrz strona 4-8

Rozłożenie kontrolek ostrzegawczych i 
informacyjnych  → patrz strona 4-15

LNU720SH002301

Jeśli zapali się lub świeci kontrolka • 
ostrzegawcza, należy zwrócić 
na to uwagę i nie kontynuować 
jazdę.  Należy wykonać naprawę 
biorąc pod uwagę objaśnienia dot. 
przyrządów pomiarowych, kontrolek 
ostrzegawczych i informacyjnych. 

PORADA

Zapalenie lub palenie się kontrolki ostrzegawczej lub 
informacyjnej
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W przypadku modelu ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic, kierowca 
podczas ruszania, zmiany biegów i zatrzymywania nie korzysta z pedału sprzęgła; 
kierowca używa tylko dźwignię skrzyni biegów, pedał przyśpieszenia i pedał 
hamowania. Ponadto model ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic umożliwia 
kierowcy prowadzić samochód z automatyczną zmianą biegów. Zasięgnąć informacji 
na temat charakterystycznych właściwości modelu ze zrobotyzowaną skrzynią 
biegów Neestronic w celu opanowania jej prawidłowej obsługi.   Podczas zatrzymania 
samochodu nie wolno zapomnieć o tym, aby trzymać pedał hamulcowy wciśnięty do 
oporu i w razie potrzeby zmienić dźwignię zmiany biegów do położenia „N“ i zaciągnąć 
hamulec postojowy. 
Obroty silnika wzrosną zaraz po uruchomieniu silnika przy włączonej klimatyzacji 
i podczas regeneracji filtru cząstek stałych (DPD), tak więc "szarpnięcie"  będzie 
gwałtowniejsze niż normalnie.  Podczas zmiany biegu z położenia „N“ należy wcisnąć 
pedał hamowania do oporu. 

Model ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic SA

[Szarpnięcie]
Jeśli silnik jest włączony i dźwignia • 
zmiany biegów znajduje się w 
innym położeniu aniżeli  „N“, siła 
zostanie przeniesiona na koła bez 
wciśniętego pedału przyspieszenia, 
co spowoduje ruch samochodu. 
To zjawisko jest nazywane 
szarpnięciem.  Im większe będą 
obroty silnika, tym silniejsze 
będzie szarpnięcie i większy ruch 
samochodu. 

UWAGA

Model ze zrobotyzowaną skrzynią 
biegów Neestronic SA  
 → patrz strona 4-81
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 1. We właściwej pozycji kierowania, 
prawą nogą wcisnąć pedał 
hamowania do oporu i przesunąć 
dźwignię zmiany biegów do położenia  
„D“, „R“ lub „M“. 

 2. Sprawdzić, czy wokół samochodu 
nie znajdują się żadne przedmioty, 
sprawdzić położenie dźwigni zmiany 
biegów i wskaźnik zmiany biegów. 
Następnie zwolnić dźwignię hamulca 
postojowego. 

 3. Zwolnić pedał hamowania i następnie 
powoli wciskać pedał przyspieszenia 
w celu ruszenia z miejsca. 

Obsługiwanie hamulców prawą nogą

Siedzieć we właściwej pozycji i • 
prawą nogą obsługiwać pedał 
hamowania i przyspieszenia.  
W celu uniknięcia wciśnięcia 
nieprawidłowego pedału, sprawdzić 
położenie pedałów i przećwiczyć 
układanie nogi na wymagany pedał.
Obsługiwanie pedału hamowania • 
prawą nogą pozwoli na osiągnięcie 
niezawodnego efektu hamowania.

PORADA

Ruszanie

Jeśli dźwignia zmiany biegów będzie przełączona w inne położenie aniżeli „N“, • 
nastąpi szarpnięcie samochodu.  W czasie ruszania przy zmianie położenia 
dźwigni zmiany biegów, pedał hamowania musi być wciśnięty do oporu.
Nie zmieniać biegów przy wciśniętym pedale przyspieszenia.  Jest to • 
niebezpieczne, ponieważ samochód mógłby nagle ruszyć. 
Obroty silnika wzrosną zaraz po uruchomieniu silnika przy włączonej • 
klimatyzacji i podczas regeneracji filtru cząstek stałych (DPD; jeśli samochód 
posiada taki filtr), tak więc szarpnięcie będzie gwałtowniejsze niż normalnie.   
Pedał hamowania należy trzymać wciśnięty do oporu. 

OSTRZEŻENIE
MFU8Z0SH021701

Hamulec
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Czynności, które mogą doprowadzić do awarii w przypadku samochodu 
ze zrobotyzowaną skrzynią zmiany biegów Neestronic

Czynność, która może doprowadzić do awarii Objawy awarii
•  Zatrzymanie samochodu na wzniesieniu z dźwignią 

zmiany biegów w położeniu innym aniżeli „N“, wciśniętym 
pedałem przyspieszenia i bez użycia hamulca

•  Jednoczesne wciśnięcie pedału przyspieszenia i pedału 
hamowania

•  Ciągła jazda na niewłaściwym biegu
•  Powtarzane gwałtowne ruszania z miejsca i 

zatrzymywanie się

•  Przegrzewa się olej sprzęgła 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic.

•  Zmiana biegów z wciśniętym pedałem przyspieszenia i na 
wysokich obrotach silnika

•  Przeciążenie kół 
przekładniowych lub sprzęgła.

•  Przekręcenie kluczyka w stacyjce z pozycji „LOCK“ 
(blokada) do pozycji „ACC“ (aktywacja przyrządów) 
podczas jazdy

•  Dźwignia zmiany biegu w położeniu „N“ podczas długiego 
zjeżdżania ze wzniesienia  
(jest to niebezpieczne ze względu na niewystarczający 
efekt hamowania silnikiem)

•  Niewłaściwe smarowanie 
skrzyni biegów.

[Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa]
Nawet na krótką trasę należy zająć prawidłową pozycję do jazdy i sprawdzić, że • 
można wcisnąć pedał hamowania i przyspieszenia do oporu.
Przy cofaniu odwrócić głowę do tyłu, w celu uzyskania dobrej widoczności. • 
Praca z pedałem będzie utrudniona.  Podczas odwracania głowy do tyłu należy 
wcisnąć pedał hamowania do oporu.  Należy przyzwyczaić się do zmiany biegu 
do położenia „N“ zaraz po cofaniu.  Przy ruszaniu należy wzrokowo sprawdzić 
położenie dźwigni zmiany biegów i wskaźnik zmiany biegów.
Podczas kolejnych zmian biegów pomiędzy biegami do przodu i do tyłu, ze względu • 
na skomplikowany manewr obracania samochodu lub cofania i wyjechania w celu 
jazdy w odwrotnym kierunku, należy wcisnąć pedał hamowania do oporu i przed 
zmianą biegu zwracać uwagę na to, aby samochód był w bezruchu.
W przypadku modelu ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic można • 
zmienić bieg z położenia „N“ dopiero po wciśnięciu pedału hamowania.  Jeżeli 
zmiana biegów nie jest możliwa, należy zwolnić pedał hamowania, potem ponownie 
go wcisnąć i ponownie spróbować zmienić bieg.
W przypadku modelu ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic ruszanie z • 
miejsca jest wykonywane standardowo z włączonym drugim biegiem.  Jeśli do 
ruszenia jest potrzebna duża siła pociągowa (na przykład w przypadku bardzo 
obciążonego samochodu), można wybrać ruszanie z miejsca z włączonym 
pierwszym biegiem wciskając pedał hamowania do oporu i przełączając 
przełącznik pierwszego biegu do położenia „ON“ (włączone) lub zmienić położenie 
dźwigni zmiany biegów do położenia „M“ i następnie przesunąć ją w kierunku „-“ 
(zredukowania biegu) (metoda z wykorzystaniem dźwigni zmiany biegów oferuje 
zmianę biegów w trybie ręcznym).

PORADA

Model ze zrobotyzowaną skrzynią 
biegów Neestronic SA  
 →  patrz strona 4-81
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Napęd na czetry koła nie umożliwia kierowania pojazdem absolutnie wszędzie.  
Podczas używania pedału przyspieszenia, kierownicy i pedału hamowania trzeba być 
szczególnie ostrożnym.  Skupić się na bezpiecznej jeździe samochodem i zwracać 
uwagę na stan nawierzchni i nachylenie drogi.

W przypadku ośnieżonej lub oblodzonej 
nawierzchni jechać ze stałą prędkością, tak 
żeby cały czas nie stracić panowania nad 
samochodem.
Hamować wykonując delikatne ruchy 
pulsacyjne zamiast jednego gwałtownego 
wciśnięcia pedału hamowania.  Gwałtowne 
wciśnięcie pedału byłoby niebezpieczne ze 
względu na niebezpieczeństwo wystąpienia 
poślizgu hydrodynamicznego, podczas 
którego kierowca traci panowanie nad 
samochodem.

Opony zimowe → patrz strona 6-20
Użycie łańcuchów na koła 
  → patrz strona 6-22

LNU720SH002401

Model z napędem na wszystkie koła (4WD)  V

Jazda po ośnieżonej lub oblodzonej nawierzchni

W przypadku ośnieżonej lub • 
oblodzonej nawierzchni użyć 
łańcuchy na koła i zimowe opony. 

PORADA

Podczas jazdy na piasku lub w błocie 
należy jechać jak najwolniej, unikać 
wykonywania nagłych manewrów podczas 
hamowania, przyspieszania lub skręcania. 
Podczas jazdy po piasku lub w błocie 
trudno stwierdzić stan nawierzchni, dlatego 
istnieje niebezpieczeństwo ugrzęźnięcia. 
Jeśli to konieczne, należy wyjść z 
samochodu i sprawdzić stan nawierzchni.

Jazda po piasku lub w błocie

Model z napędem na wszystkie koła 
(4WD)  V  → patrz strona 4-124
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Jeśli nie ma innej możliwości i • 
trzeba przejechać przez błoto, 
użycie łańcuchów śniegowych na 
koła jest skutecznym sposobem, jak 
uniknąć ugrzęźnięcia.

UWAGA

LNU720SH002601

Samochód nie jest zupełnie wodoszczelny.  
Unikać jazdy w wodzie.  Po przejechaniu 
przez wodę należy sprawdzić działanie 
hamulców. 
Oddać samochód w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks w celu przeprowadzenia 
kontroli pod względem przenikania wody 
i w razie potrzeby nasmarować silnik, 
części elektryczne, skrzynię przekładni, 
wał napędowy i mechanizm różnicowy oraz 
skrzynie rozdzielcze.

Jazda po wodzie

Rodzaj napędu 2WD 4WD

Przełącznik 
4WD

Kontrolka 
informacyjna 

4WD
OFF ON

Warunki 
jazdy

Przy normalnej jeździe na 
standardowej drodze lub 
autostradzie

Ośnieżona, oblodzona 
nawierzchnia, strome 
wzniesienia i inne nawierzchnie, 
na których jazda z napędem na 
tylne koła jest zbyt trudna.

Instrukcje dotyczące przełączania pomiędzy napędem 
tylnych kół 2WD i napędem na wszystkie koła 4 WD
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Położenie przełącznika Warunki użycia

2H-4H 
(dla szybkiej 

jazdy)

To położenie należy użyć podczas 
normalnej jazdy w trybie napędu 
tylnych kół. Jeśli jazda z napędem 
na tylne koła na ośnieżonych lub 
oblodzonych nawierzchniach, 
na nawierzchni miękkiej lub 
piaszczystej jest trudna, 
przełączyć przełącznik 4WD do 
położenia 4WD i jednocześnie 
pozostawić skrzynię rozdzielczą 
w położeniu „HIGH“ (wysoka 
prędkość).

4L 
(dla wolnej 

jazdy)

Na przełączniku skrzyni 
redukcyjnej wybrać położenie 
„LOW“ (niska prędkość), jeśli 
jest wykonywana jazda w trybie 
4WD pod strome wzniesienie lub 
na miękkiej nawierzchni lub jeśli 
nastąpiła sytuacja wymagająca 
szczególnie wysokiego momentu 
obrotowego. 

Używając tego przełącznika w trybie 4WD można wybrać bieg 4H lub 4L. Odpowiedni 
bieg należy wybrać w zależności od warunków jazdy.

Przełącznik skrzyni redukcyjnej V

Przełączanie pomiędzy poszczególnymi biegami
Do przełączania pomiędzy biegami 2H-4H i 4L należy użyć przełącznika skrzyni 
redukcyjnej. Podczas czynności wyboru samochód należy zatrzymać i wcisnąć pedał 
sprzęgła do oporu.

Ten samochód uniemożliwi włączenie biegu LOW (niska prędkość), nawet jeśli • 
podczas jazdy w trybie 2WD zostanie wybrana możliwość LOW na przełączniku 
skrzyni redukcyjnej.  Przed przejściem z trybu 4H na tryb 4L, przełącznik 4WD 
należy przełączyć do położenia 4WD.
Zmiana biegu z 4WD na 2WD przełącznikiem 4WD jest możliwa tylko wtedy, • 
gdy przełącznik skrzyni  redukcyjnej znajduje się w położeniu HIGH (wysoka 
prędkość). Przed przełączeniem na tryb 2WD samochód koniecznie trzeba 
zatrzymać i ustawić przełącznik skrzyni redukcyjnej do położenia HIGH (wysoka 
prędkość). 

PORADA
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Użycie hamulca postojowego

Za wyjątkiem sytuacji awaryjnej, hamulec postojowy należy używać wyłącznie • 
po zupełnym zatrzymaniu się samochodu.  Korzystanie z hamulca postojowego 
przed zatrzymaniem się samochodu może spowodować awarię.

PORADA

Zatrzymanie i parkowanie

Parkowanie

Wybrać poziomą powierzchnię, na której można zatrzymać się i parkować i • 
gdzie samochód nie będzie przeszkadzał w ruchu drogowym.  Mocno zaciągnąć 
hamulec postojowy i sprawdzić, czy samochód nie porusza się z miejsca.
Unikać długiego postoju z załadowanym samochodem.• 
Wyczyścić światła w celu zapewnienia pozostałym kierowcom dobrej • 
widoczności samochodu.

PORADA

Dźwignia hamulca postojowego  
 → patrz strona 4-77
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Hill-Start-Aid (HSA) V   
 → patrz strona 4-98

W celu zaparkowania nie korzystać z systemu Hill-Start-
Aid (HSA)

Układ HSA jest urządzeniem • 
służącym do tymczasowego 
zatrzymania pojazdu, które 
nie rekompensuje hamulca 
postojowego.  Podczas parkowania 
nie zapomnieć mocno zaciągnąć 
hamulec postojowy. 

OSTROŻNIE

LNU720SH002901

Bezpieczne parkowanie na wzniesieniu 

  Parkowanie z włączonym biegiem 
  → patrz strona 4-87

Jeśli to możliwe, nie parkować na • 
stromym wzniesieniu i wybrać równe 
miejsce. Jeśli jednak nie można 
uniknąć parkowania na wzniesieniu, 
należy sprawdzić, czy hamulec 
postojowy jest mocno zaciągnięty 
i czy samochód nie porusza się z 
miejsca, samochód zabezpieczyć 
kliny pod koła. Ustawić dźwignię 
zmiany biegów na biegu w celu 
zapewnienia, żeby samochód nie 
ruszył z miejsca.
Kierownicę skręcić, tak aby w razie • 
przypadkowego ruchu, samochód  
zatrzymał się o przeszkodę (na 
przykład o krawężnik).

OSTROŻNIE

MFU820SH001801

Hamulec

Hamulec parkingowy
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Krótka drzemka w samochodzie

Przed krótką drzemką w samochodzie 
należy wyłączyć silnik i przekręcić 
kluczyk w stacyjce do położenia 
„LOCK“ (blokada).  W przeciwnym 
wypadku w wyniku nieumyślnego 
kontaktu z dźwignią zmiany biegów 
lub pedałem przyspieszenia podczas 
snu, samochód może ruszyć z miejsca 
i spowodować wypadek. 

Jeśli silnik pozostanie włączony • 
i podczas snu zostanie wciśnięty 
pedał przyspieszenia, silnik i układ 
wydechowy mogą nagrzać się 
do bardzo wysokich temperatur i 
spowodować pożar.
Jeśli podczas snu silnik pozostanie • 
włączony i samochód jest 
zaparkowany w miejscu, gdzie  do 
kabiny mogą  przeniknąć gazy 
spalinowe (na przykład miejsce bez 
dobrej wentylacji), może nastąpić 
zatrucie organizmu tlenkiem węgla.

OSTRZEŻENIE
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Ręczna regeneracja DPD 
 → patrz strona 4-156

W samochodzie nie przechowywać przedmiotów łatwopalnych

Zatrzymanie i parkowanie z włączonym silnikiem

Zatrzymanie i parkowanie z włączonym silnikiem: Jeśli samochód posiada • 
manualną skrzynię biegów, dźwignię zmiany biegów należy ustawić do 
położenia „N“, aby silnik pracował na biegu jałowym. W przypadku samochodu 
ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic należy sprawdzić, czy wskaźnik 
zmiany biegów wyświetla „N“. Następnie zaciągnąć hamulec postojowy.  Jeśli te 
czynności nie będą wykonane, to nieumyślne wciśnięcie pedału przyspieszenia 
może spowodować wypadek.

OSTRZEŻENIE

W przypadku modelu z filtrem cząstek stałych (DPD) może automatycznie • 
włączyć się regeneracja DPD w chwili, kiedy samochód zatrzyma się i będzie 
zaparkowany z włączonym silnikiem.  W ramach zapobiegania pożaru należy 
zwracać uwagę na to, aby w pobliżu tłumiku wydechowego, DPD i układu 
wydechowego nie znajdował się żaden przedmiot łatwopalny.  Uważać na 
oparzenia gorącymi gazami spalinowymi.

OSTROŻNIE

Bezpośrednio po zakończeniu • 
jazdy układ wydechowy jest bardzo 
gorący.  Przed zaparkowaniem 
samochodu należy sprawdzić, czy 
na danym miejscu nie znajdują się 
materiały łatwopalne (np. sucha 
trawa, papier odpadowy, olej lub 
stare opony).  Podczas parkowania 
w garażu należy zachować 
szczególną ostrożność. 
Uważać na gazy spalinowe podczas • 
jałowego biegu silnika. Zachować 
szczególną uwagę podczas 
jałowego biegu silnika i pracy 
napędu wspomagającego PTO 
(jeśli samochód posiada taki napęd) 
lub jeśli przebiega regeneracja 
filtra cząstek stałych DPD (jeśli 
samochód posiada taki filtr). 

OSTROŻNIE

LNU8Z0SH005101

Przedmioty 
łatwopalne
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Jeśli pojazd stoi, 
 nie dotykać się dźwigni zmiany biegów

Nie dotykać dźwigni zmiany biegów, jeśli samochód stoi. Dotknięcie dźwigni • 
zmiany biegów może spowodować włączenie biegu i samochód może ruszyć 
z miejsca pomimo zaciągniętego hamulca postojowego. Niebezpieczeństwo 
przypadkowego kontaktu z dźwignią zmiany biegów i w konsekwencji 
spowodowania wypadku jest szczególnie duże podczas wsiadania i wysiadania 
z samochodu.  

OSTRZEŻENIE

Jeśli silnik nie jest włączony, wspomaganie kierownicy nie działa, tak więc • 
kręcenie kierownicą będzie utrudnione. Nie działa również wspomaganie 
hamowania, tak więc do dyspozycji jest mały efekt hamowania. Zjeżdżanie ze 
wzniesienia bez włączonego silnika może spowodować utratę panowania nad 
samochodem, co może doprowadzić do wypadku.

OSTROŻNIE

Jeśli samochód jedzie, 
silnik musi być włączony

LNU720SH003901

Przed otwarciem drzwi należy się rozejrzeć

Przed otwarciem drzwi należy • 
sprawdzić okolicę samochodu 
patrząc przed i za samochód oraz 
w prawo i w lewo. W razie nagłego 
otwarcia drzwi bez sprawdzenia 
okolicy, może wjechać na drzwi 
nadjeżdżający pojazd lub można 
potrącić pieszego.

OSTROŻNIE
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Opuszczenie samochodu

Brzęczenie metalu z tłumika zderzaka

Bezpośrednio po wyłączeniu • 
silnika można słyszeć dźwięk 
wydobywający się z okolicy tłumika 
wydechowego, który przypomina 
brzęczenie metalu. Ten dźwięk 
powstaje na skutek ochładzania i 
kurczenia tłumika wydechowego.  
Nie jest to objaw żadnej anomalii 
czy awarii.

UWAGA

Przed odjazdem należy przeprowadzić 
dokładną kontrolę bezpieczeństwa.  
Upewnić się, że wokół samochodu nie 
znajdują się żadne dzieci lub przeszkody.

Rozpoczęcie jazdy po zaparkowaniu

Podczas opuszczania samochodu nie zapomnieć zaciągnąć hamulec postojowy, • 
wyłączyć silnik i zamknąć drzwi.  Nie pozostawiać wartościowych przedmiotów 
w miejscu widocznym z zewnątrz samochodu.
W razie podróży z dzieckiem nie pozostawiać go samego bez nadzoru. Jeśli • 
dziecko dotknie się przełączników lub wyposażenia pojazdu, może dojść do 
wypadku (na przykład samochód może ruszyć lub może powstać pożar). W 
razie słonecznej pogody temperatura wewnątrz kabiny może niebezpiecznie 
wzrosnąć.   
W samochodzie nie pozostawiać okularów ani zapalniczki. Zagraża • 
niebezpieczeństwo eksplozji zapalniczki, plastikowe soczewki lub ramki 
okularów mogłyby się zdeformować lub pęknąć pod wpływem ciepła.

OSTRZEŻENIE

LNU720SH003001

Cink

Cink

Cink
Cink
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Jeśli dobrze nie widać, co znajduje się za 
samochodem w celu sprawdzenia, czy 
można bezpiecznie cofać, należy wyjść z 
samochodu i wykonać kontrolę.

LNU720SH004001

Cofanie

Ruszanie po krótkim zatrzymaniu się

Wyrobić sobie przyzwyczajenie, że • 
po krótkim zatrzymaniu się należy 
rozejrzeć się i upewnić, że można 
bezpiecznie ruszyć (na przykład na 
światłach).

OSTROŻNIE
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Przegrzewanie silnika  
 → patrz strona 8-22

Bezpieczeństwo

Rozgrzany płyn chłodzący 

Jeśli płyn chłodzący silnik jest • 
rozgrzany, nie odkręcać ani nie 
wyjmować korka wlewu płynu 
chłodzącego.  Mogłoby to być 
niebezpieczne, ponieważ gorący 
płyn chłodzący i para mogą zostać 
wyrzucone pod ciśnieniem.

OSTRZEŻENIE

Rozgrzany tłumik rury wydechowej i układ wydechowy

Podczas pracy silnika i po zakończeniu jazdy filtr cząstek stałych (DPD), tłumik • 
wydechowy i układ wydechowy nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur. 
Uważać na to, aby przez przypadek nie dotykać się tych części ani nie 
pracować w ich pobliżu (na przykład podczas opuszczania kabiny).  Można się 
oparzyć.

OSTROŻNIE

Po użyciu popielniczki 

Po zakończeniu korzystania z • 
popielniczki zamknąć ją całkowicie.  
W przeciwnym razie rozżarzony 
niedopałek papierosu mógły zapalić 
inne niedopałki papierosów i 
spowodować pożar. 
Nie pozwolić by popielniczka • 
była przepełniona niedopałkami 
papierosów. Do popielniczki nie 
wrzucać materiałów łatwopalnych.

OSTRZEŻENIE

  Popielniczka V  → patrz strona 5-24
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Na szybę przednią lub na okna nie mocować żadnych 
akcesoriów

Na szybę przednią ani na okna • 
nie mocować przedmiotów 
dekoracyjnych, foli itp. W ten sposób 
można ograniczyć widoczność z 
samochodu.  Plastikowe przyssawki 
wykorzystane do zamocowania 
dodatkowych urządzeń ponadto 
mogą działać w charakterze 
soczewek i w ten sposób 
spowodować pożar.

OSTRZEŻENIE

Nie korzystać z telefonu komórkowego podczas jazdy 
samochodem

Podczas jazdy kierowcy • 
powinni korzystać z zestawów 
głośnomówiących tzw. Hands Free. 
Inny sposób korzystania z telefonów 
jest niebezpieczny.
Korzystanie z telefonu • 
komórkowego podczas jazdy 
mogłoby skutkować wypadkiem ze 
względu na brak koncentracji na 
prowadzeniu pojazdu.
W przypadku rozmowy telefonicznej • 
należy najpierw zatrzymać 
samochód w bezpiecznym miejscu.

OSTROŻNIE
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Narzędzia → patrz strona 7-7
Praca z lewarkiem → patrz strona 7-128

LNU720SH003601

Użycie lewarka

Rozładowany akumulator

Nie wolno próbować zapalać silnik • 
pchając lub holując samochód.  
Mogłoby dojść do uszkodzenia 
silnika.

Rozładowany akumulator 
 → patrz strona 8-12

Podnoszenie samochodu na wzniesieniu lub na miękkim podłożu jest bardzo • 
niebezpieczne.  Samochód podnosić tylko na stabilnym i równym podłożu.
Lewarek umieścić w prawidłowym położeniu.  Nie zapomnieć najpierw • 
zaciągnąć hamulec postojowy i umieścić podpórki klinowe pod koła.
W razie podnoszenia tylnych kół, hamulec postojowy jest bezskuteczny.   Jeśli • 
podpórki klinowe nie będą włożone w prawidłowym położeniu pod kołami, może 
to być niebezpieczne, ponieważ samochód może ruszyć samoczynnie.
W przypadku modelu wyposażonego w mechanizm różniczkowy z ograniczonym • 
poślizgiem (LSD), przeniesienie momentu obrotowego na tylne koła może 
spowodować ruszenie samochodu nawet gdy jedno tylne koło nie jest w 
kontakcie z podkładką.   Jeśli jedno z kół tylnych jest podniesione, moment 
obrotowy nie należy przenosić na tylne koła. 
Nie patrzyć pod samochód ani nie wchodzić pod niego, jeśli jest podniesiony. • 
Byłoby to niebezpieczne. 

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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Codzienne kontrole (kontrole przed 
jazdą)  → patrz strona 7-18

Olej silnikowy → patrz strona 7-24
Harmonogram serwisów  

 → patrz strona  7-157

LNU720SH004701

Zapobieganie awariom

Podczas jazdy nie opierać  
stopy na pedale sprzęgła M/T

Jeśli podczas jazdy stopa • 
pozostanie oparta na pedale 
sprzęgła, mogłoby nastąpić 
nieświadome częściowe 
poluzowanie pedału sprzęgła, co 
mogłoby doprowadzić do szybszego 
zużycia elementów sprzęgła i w 
konsekwencji do ślizgania sprzęgła.  
Nie używać ślizgu sprzęgła w celu 
utrzymania samochodu na danym 
miejscu (zamiast hamulców), na 
przykład na wzniesieniu. 

Zanieczyszczony olej silnikowy

Olej silnikowy zapewnia następujące • 
ważne funkcje:

zapobiega nadmiernemu  -
zużywaniu się części silnika
chłodzi części silnika -
czyści części silnika -
uszczelnia komory spalania i  -
chroni przed tworzeniem się 
korozji  
Regularnie wymieniać olej 
silnikowy.

PORADA

PORADA
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Nie wchodzić na silnik

Nie wchodzić ani nie wspinać się na silnik.  W ten sposób może dojść do • 
uszkodzenia pokrywy głowicy cylindrów lub różnych konektorów, co może 
doprowadzić do awarii silnika.

Kierownicę nie pozostawiać zbyt długo  
skręconą do oporu

Jeśli kierownica pozostanie skręcona • 
do oporu przez dłuższy czas, olej 
w pompie olejowej wspomagania 
kierowania nagrzeje się do bardzo 
wysokich temperatur. Mogłoby to 
spowodować niewystarczające 
przesmarowanie, uszkodzenie 
zbiornika olejowego i uszczelnienia 
oraz doprowadzić do uszkodzenia 
pompy olejowej wspomagania, 
jednostki i przewody wspomagania 
kierownicy. W konsekwencji  
skręcanie kierownicą byłoby 
utrudnione i mogłoby dojść również 
do pożaru lub innego wypadku.

Codzienne kontrole (kontrole przed 
jazdą)  → patrz strona 7-18

Olej silnikowy → patrz strona 7-24
Harmonogram przeglądów  

 → patrz strona  7-157

Wykonywać regularne przeglądy samochodu

Dzięki kontrolom i przeglądom • 
można spokojnie korzystać z 
samochodu.  Kontrole i przeglądy 
również przedłużają żywotność 
samochodu.

OSTRZEŻENIE

PORADA

PORADA
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W samochodzie z hydraulicznym wspomaganiem 
hamulców (HBB) nie używać długo wciśniętego pedału 

hamulca hamowania.

Nie przestrzeganie tego polecenia będzie skutkować nagrzaniem oleju w pompie • 
olejowej HBB do wysokich temepratur. Może dojść nie tylko do uszkodzenia 
zbiornika HBB i uszczelnienia, ale również do uszkodzenia zbiornika olejowego, 
układu i przewodów HBB. Do wypadku może doprowadzić również ewentualne 
przesiąkanie oleju HBB, nagły wzrost oporu w pedale hamowania lub pożar.

OSTRZEŻENIE
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Kiedy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks

Nie wykonywać żadnych przeróbek w samochodzie

Mocowanie elementów, które nie są odpowiednie dla jazdy i zachowania • 
samochodu, może doprowadzić do awarii lub wypadku. Należy zwrócić się 
do autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks w celu 
zasięgnięcia porady dotyczącej regulowania (na przykład regulowania silnika) i 
instalacji urządzeń. 
Na temat instalacji jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów w samochodzie • 
należy skonsultować z autoryzowaną stacją obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks.

LNU720SH004101

Regulację silnika zlecić autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks

Samemu nie wolno regulować silnik.  • 
Zwrócić się do autoryzowanej stacji 
obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks, aby uzyskać informacje na 
temat regulowania.

OSTROŻNIE

OSTROŻNIE
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Instalacja akcesoriów elektrycznych

Nieodpowiedni motaż radia lub • 
innych akcesoriów elektrycznych 
może mieć negatywny wpływ na 
pozostałe dodatkowe akcesoria 
elektryczne i spowodować 
awarię lub pożar.  Może również 
spowodować nagłe niebezpieczne 
wypalenie poduszek powietrznych.  
Instalację lub demontaż urządzeń 
elektrycznych należy zlecić 
autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.

Koła i opony → patrz strona 7-77
Wymiana opony  → patrz strona 7-88

Wymiana opon i kół

Przed wymianą opon lub kół należy • 
skonsultować się z autoryzowaną 
stacją obsługi samochodów marki 
Isuzu. Nigdy nie używać kół, które 
nie są przeznaczone do tego 
samochodu, różnych rodzajów 
opon lub opon o nieprzepisowym 
rozmiarze. Może to przeszkadzać w 
bezpiecznej eksploatacji.

Spawanie elektryczne

Nieostrożne spawanie elektryczne elementów samochodu może spowodować • 
wtórne przeniknięcie prądu spawalniczego do obwodu uziemionego samochodu 
i uszkodzić części elektryczne i elektroniczne, które nie będą prawidłowo 
działać.  Jeśli spawanie elektryczne jest konieczne, należy skonsultować się z 
autoryzowaną stacją obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 

PORADA

OSTROŻNIE

OSTROŻNIE
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[Instalacja radia]
Nie instalować nieautoryzowanych zestawów radiowych  lub anten nie • 
spełniających wymogów właściwej normy. Zakłócenia radiowe mogłyby 
spowodować zakłócenia elektromagnetyczne urządzeń elektronicznych i 
innych systemów samochodowych. Wynikiem tego może być awaria lub 
nie zadziałanie urządzeń elektronicznych. Przed zainstalowaniem zestawu 
radiowego należy skonsultować się z autoryzowaną stacją obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks.

PORADA
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Filtr DPD obniża zawartość cząstek stałych (PM) w gazach spalinowych.  Filtr DPD 
gromadzi cząstki stałe. Po nagromadzeniu się określonej ilości cząstek stałych w 
filtrze DPD następuje automatyczna regeneracja filtra (cząstki stałe są wypalane).   
Przestrzeganie następujących instrukcji pozwala zapobiec uszkodzeniu filtra DPD:

Filtr cząstek stałych (DPD)

Stosować zalecony przez markę Isuzu Trucks olej silnikowy, który jest • 
kompatybilny z filtrem DPD.  Stosowanie innych olejów, aniżeli zaleconego 
kompatybilnego z filtrem DPD, doprowadziłoby do skrócenia okresu 
czyszczenia filtra DPD i mogłoby doprowadzić do większego zużycia paliwa lub 
uszkodzenia filtra DPD.
Stosować olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (maksymalna • 
zawartość siarki wynosi 10 ppm) lub olej napędowy o niskiej zawartości siarki 
(maksymalna zawartość siarki wynosi 50 ppm).
Zasilenie samochodu paliwem o wątpliwej jakości lub użycie środka do • 
separacji wody lub innych domieszek, benzyny, kerozyny bądź paliwa na bazie 
alkoholu, może spowodować uszkodzenie filtra paliwa, uniemożliwić prawidłowy 
ruch elementów w pompach wtryskowych smarowanych paliwem i negatywnie 
oddziaływać na części silnika, w wyniku czego może nastąpić awaria. 
Nie dokonywać przeróbek filtra DPD ani układu wydechowego. • 
Zmiana uporządkowania, długości lub średnicy rury wydechowej będzie miała 
negatywne skutki na funkcję obniżenia ilości substancji szkodliwych. Jeśli 
instalacja nadbudowy wymaga wykonania jakiejkolwiek przeróbki, należy 
skonsultować się w tej sprawie w punkcie obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks.
Aczkolwiek filtr DPD automatycznie realizuje regenerację (spala nagromadzone • 
cząstki stałe) po nagromadzeniu się określonej ilości cząstek stałych, niektóre 
warunki jazdy mogą uniemożliwiać dokończenie procesu regeneracji. W 
takim wypadku, w przypadku modeli nie wyposażonych w wielofunkcyjny 
wyświetlacza (MID), zapali się kontrolka manualnej regeneracji filtra DPD. 
W przypadku modeli wyposażonych w wyświetlacz MID, zapali się wskaźnik 
(żółty) „PUSH DPD SWITCH“ (Wcisnąć przełącznik DPD). Wykonać manualną 
regenerację dotrzymując właściwą metodę pracy. 
W ten sposób dojdzie do odnowienia funkcji DPD i przejścia w stan normalny.

Filtr DPD i układ wydechowy podczas biegu silnika, regeneracji filtra DPD • 
(spalania cząstek stałych) i bezpośrednio po zakończeniu jazdy nagrzewają 
się do bardzo wysokich temperatur.  Zwracać szczególną uwagę, żeby się ich 
przypadkowo nie dotknąć.  Można się oparzyć.
Sucha trawa, papier odpadowy lub inne przedmioty łatwopalne znajdujące się w • 
pobliżu samochodu mogą spowodować pożar.
Przed serwisem samochodu należy wyłączyć silnik i pozostawić go do momentu • 
ostygnięcia.  W przeciwnym razie można doznać oparzeń ciała.

OSTRZEŻENIE

PORADA
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Filtr cząstek stałych (DPD)  
 → patrz strona 4-154

Olej silnikowy → patrz strona 7-24

Jeśli podczas regeneracji filtra DPD samochód nie porusza się i silnik pracuje • 
na biegu jałowym, to działa hamulec wydechowego lub zawór dławiący.  
Podczas uaktywnienia lub deaktywowania hamulca wydechowego bądź 
wydechowego zaworu dławiącego słychać ostrzegawcze sygnały dźwiękowe.  
Sygnalizacje dźwiękowe nie informują o awarii.
Spalanie cząstek stałych podczas regeneracji filtra DPD może spowodować • 
chwilowe wydobywanie się białego dymu z rury wydechowej.    Biały dym nie 
sygnalizuje żadnej awarii.  Czynności związane z manualną regeneracją nie 
wykonywać w zamkniętym pomieszczeniu bez dobrej wentylacji.
W przypadku nowego samochodu po przejechaniu określonej odległości może • 
tworzyć się biały dym podczas regeneracji DPD. Biały dym nie sygnalizuje 
żadnej awarii. Nowy samochód nie musi emitować żadnego białego dymu przy 
pierwszym użyciu.
Ze względu na funkcję obniżania substancji szkodliwych w gazach spalinowych, • 
emitowane gazy spalinowe mają inny zapach od gazów spalinowych 
emitowanych z samochodów poprzednich generacji z zapłonem samoczynnym.
Jeśli silnik pracuje przez długi czas na biegu jałowym, hamulec wydechowy • 
może automatycznie uaktywnić się w celu zapobieżenia tworzenie się białego 
dymu.

UWAGA
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Przeprowadzanie regularnych kontroli i przeglądów zapobiega uszkodzeniom.  
Wykonywać kontrole i przeglądy w regularnych okresach.  Jakąkolwiek awarię (nawet 
małą) w samochodzie należy szybko naprawić, żeby nie doszło do pogorszenia awarii. 
Po zaobserwowaniu jakiegokolwiek objawu awarii podanego w poniższej tabeli, należy 
wykonać kontrolę i naprawę wg tabeli. 
Jeśli sami nie będziemy w stanie naprawić usterki, naprawa podana w tabeli nie 
prowadzi do usunięcia objawu lub nie można znaleźć usterki, proszę zwrócić się do 
najbliższej autoryzowanej stacji naprawy samochodów marki Isuzu Trucks.

Objaw Przyczyna Naprawa Str. 
 ref.

Biały dym 
wydobywający 
się z rury 
wydechowej

Silnik nie jest wystarczająco rozgrzany Silnik pozostawić by 
się rozgrzał. 4-63

Zbyt wysoki poziom oleju silnika Sprawdzić/uzupełnić 
poziom oleju. 7-24

Awaria układu obsługi silnika —
Awaria układu paliwowego —

Ciągła praca na biegu jałowym przez 
długi czas  
(dłużej niż dwie godziny)

Zatrzymać 
samochód w miejscu 
nieograniczającym 
ruch drogowy, 
wcisnąć pedał 
przyspieszenia i 
sprawdzić, czy z 
rury wydechowej nie 
ulatnia się biały dym.

—

Czarny dym 
wydobywający 
się z rury 
wydechowej

Awaria układu obsługi silnika —

Zapchany filtr powietrza Filtr wyczyścić lub 
wymienić. 

7-50 
7-52

Awaria układu paliwowego —
Niedrożny układ wydechowy —
Awaria filtra DPD —

Kontrola i przeglądy

Każda pozycja, przy której w kolumnie „Naprawa“ jest podany symbol     ,wymaga 
naprawy i regulacji. Zwrócić się do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks. 

PORADA
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Ogranicznik prędkości jest urządzeniem, które ograniczna zbyt wysoką prędkość w 
celu zapobiegania poważnym wypadkom.

Charakterystyka ogranicznika prędkości

Ogranicznik prędkości nie steruje hamowaniem, tak więc jest możliwe, że • 
podczas zjeżdżania ze wzniesienia samochód przekroczy nastawioną prędkość.
Jeśli rozmiar opon będzie inny, ogranicznik prędkości nie musi działać • 
prawidłowo. Zlecić regulowanie ogranicznika prędkości w autoryzowanej stacji 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

OSTROŻNIE

Ogranicznik prędkości redukuje prędkość samochodu poprzez  sterowanie • 
ilości wtryskiwanego paliwa. Zapobiega przekroczeniu prędkości 90 km/h bez 
względu na siłę nacisku na pedał przyspieszenia.

UWAGA

Model z ogranicznikiem prędkości V
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Jeśli samochód posiada pasy 
bezpieczeństwa z napinaczem i 
poduszkami powietrznymi - SRS 
(uzupełniający system bezpieczeństwa 
biernego) i czujniki rozpoznają uderzenie 
czołowe przekraczające określoną siłę, 
pasy bezpieczeństwa z napinaczem i 
poduszkami powietrznymi (jeśli samochód 
jest wyposażony w poduszkę powietrzną 
również dla pasażera) bezpiecznie 
zatrzymają kierowcę i pasażera w ich 
fotelach i amortyzują uderzenie głowy.  
Aby pasy bezpieczeństwa z napinaczem 
i poduszki powietrzne nie spowodowały 
zagrożenia dla życia, należy przestrzegać 
następujące instrukcje:

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i poduszkami powietrznymi SRS V
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Fotele → patrz strona 3-19
Pasy bezpieczeństwa
   → patrz strona 3-26

Przed jazdą należy wyregulować fotel w celu osiągnięcia prawidłowego • 
usadowienia i zapiąć pasy bezpieczeństwa.  Nie siedzieć zbyt blisko kierownicy, 
pochylać się tylko na tyle, na ile jest to konieczne.  Jeśli samochód jest 
wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera, pasażer nie może opierać rąk 
lub nóg o deskę rozdzielczą, twarzy lub klatki piersiowej nie może mieć blisko 
deski rozdzielczej. 
W trakcie napełniania się poduszki powietrznej kierowcy (i poduszki powietrznej 
pasażera, jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera), 
kierowca i pasażer mogą doznać oparzeń lub innych poważnych obrażeń rąk i 
twarzy.
Żadna osoba podróżująca samochodem nie może umieszczać rzeczy na • 
kolanach lub pomiędzy sobą i poduszką powietrzną.  W przypadku wystrzelenia 
poduszki powietrznej taki przedmiot byłby niebezpieczny, ponieważ może zostać 
odrzucony w twarz osoby lub uniemożliwić standardowe zadziałanie poduszki 
powietrznej. 
Jeśli w samochodzie jest przewożone dziecko, należy przestrzegać • 
następujących instrukcji.  Nieprzestrzeganie tych zasad, w przypadku 
wystrzelenia poduszki powietrznej, grozi odniesieniem poważnych obrażeń ciała 
zagrażających życiu dziecka.

Nie prowadzić samochodu, jeśli dziecko znajduje się przed poduszką  -
powietrzną fotela pasażera lub gdy dziecko siedzi na kolanach. W obu 
przypadkach dziecku zagraża niebezpieczeństwo, ponieważ w przypadku 
wystrzelenia poduszki powietrznej byłoby narażone na uderzenie z dużą siłą.
Nie korzystać z fotela pasażera wyposażonego w poduszkę powietrzną  w  -
celu  przewożenia dziecka, które musi siedzieć w foteliku dla niemowląt, 
foteliku dla małych dzieci, foteliku dla większych dzieci lub innym foteliku 
zaprojektowanym bezpośrednio dla dzieci.

Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera, fotelik • 
dla niemowląt, fotelik dla małych dzieci ani fotelik dla większych dzieci nie 
umieszczać w przeciwnym kierunku do jazdy.  Aktywacja poduszki powietrznej 
pasażera, w wypadku umieszczenia fotelika dla niemowląt, fotelika dla małych 
dzieci lub fotelika dla większych dzieci w przeciwnym kierunku do jazdy, stwarza 
zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. 

OSTRZEŻENIE
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Jakakolwiek niewłaściwa przeróbka • 
samochodu lub przymocowanie 
dodatkowych urządzeń może 
uniemożliwić standardowe 
zadziałanie pasu bezpieczeństwa 
z napinaczem lub poduszki 
powietrznej.
Zamiana kierownicy na kierownicę • 
niezgodną z zaleceniami spółki 
Isuzu Trucks lub przyklejenie 
naklejki samoprzylepnej na 
środek kierownicy może być 
niebezpieczne, ponieważ może 
dojść do nieprawidłowego 
zadziałania i w razie wystrzelenia 
poduszki powietrznej do wyrzucenia 
naklejki w kierunku osoby.  Naklejkę 
samoprzylepną nie przyklejać na 
górną część deski rozdzielczej, 
nie umieszczać tam żadnych 
dodatkowych przedmiotów lub 
odświeżacza powietrza.   Takie 
przedmioty mogłyby stwarzać 
zagrożenie dla standardowego 
zadziałania poduszki powietrznej 
pasażera i w razie wystrzelenia 
poduszki powietrznej mogą być 
wyrzucone w kierunku pasażera.

Ostrzeżenie (ciąg dalszy)

OSTRZEŻENIE

LNU820SH000301

Odświeżacz 
powietrza
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Ostrzeżenie (ciąg dalszy)
Poniżej opisane działania wymagają • 
podjęcia specjalnych środków 
zapobiegawczych. Zasięgnąć 
porady w autoryzowanej stacji 
obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks. Jeśli nie zostaną podjęte 
odpowiednie środki zapobiegawcze, 
może nastąpić nagła aktywacja 
pasa bezpieczeństwa z napinaczem 
i poduszki powietrznej, czyli 
przeciążenie pasa bezpieczeństwa 
lub wystrzelenia poduszki 
powietrznej. W wyniku tego może 
dojść do obrażenia ciała.  Może to 
mieć wpływ również na prawidłowe 
działanie systemów.

Każda czynność naprawcza lub  -
wymiana wykonywana w pobliżu 
kierownicy, deski rozdzielczej, 
konsoli środkowej, pedału 
sprzęgła lub pedału hamowania
Naprawa, wymiana lub  -
likwidacja pasa bezpieczeństwa 
z napinaczem oraz poduszki 
powietrznej lub złomowanie 
samochodu z pasem 
bezpieczeństwa z napinaczem i 
poduszką powietrzną
Instalacja systemu audio lub  -
akcesoriów bądź instalacja części 
karoserii
Naprawa lub lakierowanie  -
blacharki z przodu samochodu lub 
blacharki na kabinie
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Funkcja EDR różni się od typowych urządzeń służących do zapisywania • 
informacji tym, że nie zapisuje obrazu lub dźwięku rozmowy.

Samochód jest wyposażony w komputer pokładowy, który steruje system poduszek 
powietrznych SRS. 
Komputer stale sprawdza, czy system SRS pracuje normalnie oraz jest wyposażony 
w funkcję zapisywania informacji (EDR), która zabezpiecza zapisywanie informacji 
o czynności samochodu w razie wypadku, gdy dojdzie do zderzenia samochodu lub 
sytuacji bliskiej zderzeniu.

Funkcja EDR

Zapisane informacje
Spółka Isuzu oraz jej przedstawiciele mogą uzyskać informacje zapisane urządzeniem 
EDR i wykorzystać je w celu poprawy bezpieczeństwa w razie zderzenia samochodu. 
Ani spółka Isuzu Trucks ani jej przedstawiciele nie przedstawią ani nie udzielą tych 
informacji żadnym innym trzecim osobom, za wyjątkiem następujących sytuacji:
 • użytkownik wyrazi zgodę.
 • informacje muszą być udostępnione lub przedstawione trzeciej stronie na 

podstawie nakazu sądowego lub innego prawomocnego żądania.

Rejestracja danych funkcji EDR
W razie zderzenia samochodu lub sytuacji bliskiej zderzeniu, urządzenie typu EDR 
zapisze następujące dane:
 • informację o zapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy
 • informacje związane z działaniem systemu poduszek powietrznych SRS
 • dane diagnostyczne awarii systemu poduszek powietrznych SRS

Tak samo jak inne nowoczesne pojazdy mechaniczne, samochód jest wyposażony w 
wiele przemyślanych systemów komputerowych, które monitorują i sterują zachowanie 
samochodu. Ten samochód wykorzystuje komputer deski rozdzielczej do mnitorowania 
sterowania emisji w celu optymalizacji zużycia paliwa, do monitorowania wystrzelenia 
poduszek powietrznych i jeśli dane wyposażenie jest do dyspozycji, również do 
antyblokowego systemu hamowania oraz do pomocy kierowcy w kierowaniu 
samochodu w trudnych sytuacjach drogowych. Niektóre informacje mogą być 
zapisywane w czasie normalnej eksploatacji w celu ułatwienia napraw stwierdzonych 
awarii.
Spółka Isuzu Trucks może pobrać i wykorzystać zapisane informacje w celu dokonania 
diagnostyki, serwisu lub naprawy pojazdu mechanicznego lub w celu udoskonalenia 
przyszłych pojazdów mechanicznych marki Isuzu Trucks.

Zapisywanie informacji o samochodzie

UWAGA
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● Klucz z transponderem dla immobilizera  V 3-2

● System zdalnego zamykania drzwi V 3-4

● Otwieranie i ryglowanie drzwi 3-7

● Elektrycznie podnoszone okna V 3-11

●		Ręcznie	podnoszone	okna	 V 3-14

● Korek wlewu 3-15

●	Schowek	na	narzędzia	 V 3-18

● Fotele 3-19

●	W	pełni	regulowane	koło	kierownicy 3-23

● Lusterka 3-24

●	Pasy	bezpieczeństwa 3-26
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Klucz z transponderem dla immobilizera V

Klucz zawiera transponder dla immobilizera.
System bezpieczeństwa immobilizera umożliwia uruchomienie silnika tylko na 
podstawie odebranych sygnałów z transpondera zarejestrowanego klucza.
Jednak uruchomienie silnika może nie powieść się, nawet przy użyciu 
zarejestrowanego klucza, w następujących przypadkach: Jeśli silnika nie można 
uruchomić z powodu metalowego kółka do kluczy, klucz wyjąć i ponowić próbę 
uruchomienia silnika; najpierw przekręcić stacyjkę do pozycji „ACC“ (aktywacja 
akcesoriów) lub „LOCK“ (blokada) i następnie do pozycji „START“, w celu uruchomienia 
silnika.

 • W pobliżu znajdują się urządzenia 
emitujące silne fale radiowe.

 • Głowica klucza jest w kontakcie 
z metalowym przedmiotem lub 
metalowy przedmiot zakrywa ją.

 • W pobliżu klucza do Państwa pojazdu 
znajduje się klucz z transponderem 
do innego samochodu.

W razie zgubienia klucza z • 
transponderem, należy zwrócić 
się do najbliższej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.
Nie zostawiać klucza z • 
transponderem na desce 
rozdzielczej lub w innym miejscu, 
gdzie może być wystawiony na 
działanie wysokiej temperatury 
(powyżej 60 °C).
Nie kłaść żadnych magnetycznych • 
przedmiotów w pobliżu klucza z 
transponderem.

PORADA

MFU830SH000101

Metalowe kółko do kluczy, itd.

Nie trzymać stacyjki w pozycji • 
„START” jednorazowo na dłużej 
niż 10 sekund. Zbyt długie 
przytrzymywanie stacyjki może 
spowodować awarię akumulatora lub 
doprowadzić do przegrzania a nawet 
spowodować pożar.

OSTRZEŻENIE

MFU830SH003901

Drugi klucz 
do innego 
samochodu
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Typy kluczy

Miejsce Zastosowanie
Stacyjka Uruchamianie i wyłączanie silnika

Przednie drzwi Zamknięcie i otwarcie drzwi

MFU830SH000201

Etykietka metalowa z kodem klucza

Klucz główny

Klucz zapasowy

Użycie	klucza

Ze względów bezpieczeństwa metalową etykietkę z numerem należy • 
przechowywać w bezpiecznym miejscu.
W razie zgubienia klucza, należy udać się do najbliższej autoryzowanej stacji • 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks i podać numer klucza.  Serwisant w 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks wykona duplikat klucza.
W razie odsprzedaży samochodu, nowemu właścicielowi przekazać samochód • 
wraz z etykietą z numerem klucza.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

MFU830SH000301

Etykietka metalowa 
z kodem klucza

Klucz główny

Klucz zapasowy

Klucz z transponderem dla immobilizera Klucz bez transpondera dla immobilizera

Klucz z obu stron jest identyczny, tak więc klucz można włożyć do stacyjki którąkolwiek 
stroną.
Kod klucza jest podany na metalowej etykiecie - uniemożliwia to osobom postronnym 
uzyskanie dostępu do klucza.
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Otwieranie
Przycisk ODBLOKUJ, znajdujący się na 
pilocie, nacisnąć i przytrzymać przez około 
1 sekundę lub dłużej. Po przyjęciu sygnału 
z pilota, system zdalnego otwierania/
zamykania drzwi wywoła dwukrotne 
błyśnięcie światłami prawego i lewego 
migacza. Jeśli przełącznik oświetlenia 
sufitowego znajduje się w pozycji „DOOR“ 
(drzwi), po odblokowaniu drzwi oświetlenie 
sufitowe włączy się na około 10 sekund.

Zamykanie
Przycisk ZABLOKUJ, znajdujący się na 
pilocie, nacisnąć i przytrzymać przez około 
1 sekundę lub dłużej. Po przyjęciu sygnału 
z pilota, system zdalnego otwierania/
zamykania drzwi wywoła błyśnięcie świateł 
prawego i lewego kierunkowskazu.
Jeśli oświetlenie sufitowe jest włączone i 
przełącznik znajduje się w pozycji „DOOR“ 
(drzwi), oświetlenie sufitowe wyłączy się.

MFU830SH000401

10 m
(33 ft)

45�

Zasięg pilota

System zdalnego blokowania pojazdu V

System zdalnego otwierania/zamykania 
umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi 
poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego 
się na pilocie, bez konieczności wkładania 
klucza do zamka.
Zakres działania pilota wynosi maks. 10 m 
od środka kabiny, tak jak przedstawiono na 
załączonej ilustracji.

Blokowanie i odblokowywanie drzwi

MFU830SH002501

Przycisk 
zablokowania

Przycisk 
odblokowania

Pilot
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W razie zgubienia pilota, należy udać się do najbliższej autoryzowanej stacji • 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.
Po zablokowaniu drzwi pilotem, należy pociągnąć za klamkę i przekonać się, • 
czy drzwi są zaryglowane.
Unikać kontaktu pilota z wodą, upuszczania pilota, zderzeniu z innym • 
przedmiotem, nie stąpać na pilota; w takich sytuacjach pilot może ulec 
uszkodzeniu.
Nie pozostawiać pilota na desce rozdzielczej lub w innym miejscu, gdzie może • 
być wystawiony na działanie wysokiej temperatury (powyżej 60 °C). Może to 
skrócić trwałość baterii lub doprowadzić do uszkodzenia pilota.
W razie kolejnych dziesięciu i więcej niż dziesięciu prób zablokowania • 
i odblokowania drzwi pilotem, system uaktywni obwód ochronny, który 
uniemożliwi eksploatację pilota. Jeśli taka sytuacja nastąpi, proszę chwilę 
poczekać. System ponownie wznowi normalne działanie.
Jeżeli system otwierania/zamykania bez klucza nie działa prawidłowo, drzwi • 
należy zamknąć i otworzyć kluczem oraz zlecić kontrolę systemu autoryzowanej 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

PORADA

W celu zadziałania przycisków ZABLOKUJ i ODBLOKUJ na pilocie, należy • 
przycisnąć i przytrzymać je przez około 1 sekundę.
Jeśli, po około 30 sekundach od wciśnięcia przycisku ODBLOKUJ w celu • 
odblokowania drzwi, nikt nie otworzy żadnych drzwi, zadziała funkcja 
automatycznego blokowania drzwi i zablokuje drzwi, w celu zapobieżenia 
kradzieży pojazdu.
W pobliżu wież telewizyjnych, elektrowni, nadajników radiowych, itp. lub w • 
miejscach, gdzie występują silne zakłócenia elektryczne, może dojść do zmiany 
odległości działania pilota lub system zdalnego otwierania/zamykania może w 
ogóle nie działać.
System zdalnego otwierania/zamykania nie działa w następujących • 
przypadkach:

Stacyjka znajduje się w pozycji „ON“ (Załączony). -
W stacyjce znajduje się klucz. -
Drzwi są otwarte. -

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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 1. Kółko do klucza zdjąć z pilota. Małym 
śrubokrętem wykręcić wkręt z tyłu 
obudowy pilota i otworzyć obudowę.

MFU830SH002601

Śruba

Kółko do 
klucza

Obudowa

Nadajnik

Uchwyt 
baterii

Bateria

Obudowa

 2. Wyjąć moduł pilota z obudowy i wyjąć 
baterię.

 3. Włożyć nową baterię (CR2032, 3 
V), biegun dodatni „+“ musi być 
skierowany na górę i z powrotem 
umieścić moduł pilota w obudowie.

Wymiana baterii w pilocie

Podczas zamykania obudowy • 
należy sprawdzić, czy nie ma 
pod nią kurzu, włosów lub innych 
zanieczyszczeń. Nieprawidłowo 
uszczelniony pilot mógłby doznać 
uszkodzenia.

PORADA

 4. Obudowę zamknąć i śrubokrętem 
przykręcić. Na pilota nałożyć kółko do 
kluczy.

MFU830SH002701

Uchwyt baterii

Bateria
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Zużyte baterie likwidować z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony • 
środowiska naturalnego obowiązujących w danym kraju; szczególnie należy 
unikać kontaktu dzieci z bateriami.

PORADA

Trwałość baterii jest zależna od intensywności używania polita.• 
Trwałość baterii dobiega końca w chwili, gdy pilot działa sporadycznie lub w • 
ogóle nie działa. W tym momencie należy natychmiast wymienić baterię.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Do wymiany baterii należy stosować wyłącznie baterie zgodne z oryginalnymi • 
bateriami lub ich odpowiedniki. W przeciwnym razie zagraża niebezpieczeństwo 
wybuchu.
Nie wystawiać baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie • 
kłaść ich w pobliżu ognia lub innego źródła ciepła.
Sprawdzić, czy dodatni biegun baterii „+“ jest skierowany w górę i ujemny „-“ • 
w dół. Nieprawidłowo włożona bateria może spowodować wylanie substancji 
chemicznych z baterii oraz inne problemy eksploatacyjne.

OSTROŻNIE

Podczas opuszczania samochodu proszę nie zapomnieć wykonać następujące • 
czynności: 1) Zaciągnąć hamulec postojowy aż do oporu. 2) Wyłączyć silnik. 3) 
Zamknąć drzwi.
Po usadowieniu się na fotelu za kierownicą i po zamknięciu drzwi, należy • 
sprawdzić, czy drzwi są rzeczywiście zamknięte. Jazda z niedomkniętymi 
drzwiami jest bardzo niebezpieczna.
Przed otwarciem drzwi, czy to podczas wsiadania lub wysiadania z samochodu, • 
ze względów bezpieczeństwa sprawdzić okolicę wokół samochodu, szczególnie 
miejsce za pojazdem.
Nie pozostawiać w samochodzie  kluczyków.• 
Kabinę opuszczać dopiero po zupełnym zablokowaniu drzwi.• 

OSTROŻNIE

Otwieranie i ryglowanie drzwi
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Blokowanie i odblokowanie drzwi 
kluczykiem	z	zewnątrz
Aby zablokować drzwi, należy przekręcić 
klucz w kierunku do przodu samochodu; 
aby odblokować drzwi, należy przekręcić 
klucz w drugą stronę.

Blokowanie	drzwi	z	zewnątrz	bez	
klucza
Najpierw należy wcisnąć przycisk blokady 
drzwi i następnie zamknąć drzwi. Podczas 
zamykania drzwi, klamkę zewnętrzną 
przytrzymywać w pozycji podniesionej.

Zablokowanie i odblokowanie drzwi 
od	wewnątrz
Aby zablokować	 drzwi, należy wcisnąć 
przycisk blokady do środka; aby 
odblokować, należy pociągnąć przycisk 
blokady. Po odblokowaniu drzwi należy 
otworzyć drzwi pociągając za klamkę. 

LNU830SH000101

Klucz
ZablokowaćOdblokować

LNU830SH000201

Przycisk blokujący 
 drzwi

Klamka 
wewnętrzna 

Przednie drzwi (model NHR) 

Przed zamknięciem drzwi należy • 
upewnić się, że kluczyk nie pozostał 
w samochodzie. 

PORADA

LNU830SH003001

Pociągnąć

Zablokować

Odblokować
Przycisk blokujący 
 drzwi

Klamka

Klamka 
wewnętrzna
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Zablokowanie i odblokowanie drzwi 
od	wewnątrz
Aby zablokować drzwi od wewnątrz, należy 
nacisnąć przycisk blokady; aby odblokować 
drzwi od wewnątrz, należy pociągnąć 
przycisk blokady. Po odblokowaniu drzwi 
należy otworzyć drzwi od wewnątrz 
pociągając za klamkę wewnętrzną. 

LNU830SH000301

O
dblokow

ać

Zablokow
ać

Klucz

LNU830SH000401

Klamka 
zewnętrzna

Przycisk blokujący drzwi

Przednie drzwi (modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS)

LNU830SH000501

Pociągnąć
Klamka wewnętrzna

Przycisk zablokowania

Odblokować
Zablokować

Przed zamknięciem drzwi należy • 
upewnić się, że kluczyk nie pozostał 
w samochodzie. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Blokowanie i odblokowanie drzwi 
kluczykiem	z	zewnątrz
Aby zablokować drzwi, należy przekręcić 
klucz w kierunku do przodu samochodu; 
aby odblokować drzwi, należy przekręcić 
klucz w drugą stronę.

Blokowanie	drzwi	z	zewnątrz	bez	
klucza
Aby zablokować drzwi z zewnątrz bez 
klucza, najpierw należy  pociągnąć przycisk 
blokady na klamce wewnętrznej i następnie 
zamknąć drzwi. Podczas zamykania drzwi, 
klamkę zewnętrzną przytrzymywać w 
pozycji podniesionej.
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Obsługa	centralnego	zamka	blokowania	i	odblokowania	drzwi:
Centralny zamek umożliwia automatyczne blokowanie lub odblokowanie jednocześnie 
wszystkich drzwi za pomocą kluczyka kierowcy lub przycisku na nadajniku.

Centralne zamykanie drzwi (centralny zamek drzwi) V

Zablokowanie	drzwi	z	zewnątrz
Wyciągnąć blokadę drzwi i następnie 
zamknąć drzwi; drzwi zablokują się.

Zablokowanie i odblokowanie drzwi 
z	zewnątrz	
Aby zablokować drzwi, należy wyciągnąć 
całkowicie przycisk blokady; aby 
odblokować drzwi, należy nacisnąć z 
powrotem przycisk blokady.

Tylne drzwi (model czterodrzwiowy)

LNU830SH000801

Klamka 
wewnętrzna

P
rzycisk blokujący

 drzw
i

MFU830SH000801

Klamka wewnętrzna

Przycisk blokujący drzwi

Model NHR

Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/
NPS
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Elektryczne sterowanie okien jest dostępne wyłącznie przy włączonym zapłonie - 
pozycja „ON“ (włączone). Szyby wszystkich drzwi są otwierane poprzez wciśnięcie 
odpowiedniego przełącznika elektrycznie podnoszonego okna; aby opuścić daną 
szybę, należy wyciągnąć odpowiedni przełącznik.

Opuszczanie szyby bocznej po 
stronie kierowcy
W celu opuszczenia szyby po stronie 
kierowcy, należy nacisnąć przycisk, 
zwolnienie przycisku spowoduje 
zatrzymanie się szyby w żądanym 
położeniu (tryb ręczny).  W celu 
automatycznego całkowitego otwarcia 
okna nacisnąć przełącznik do oporu. 
Okno całkowicie otworzy się nawet w 
przypadku braku obsługi przycisku (tryb 
automatyczny).  W celu zatrzymania szyby 
w żądanym położeniu w trakcie jej ruchu 
wyciągnąć przełącznik.

Podnoszenie szyby bocznej po 
stronie kierowcy
W celu podniesienia szyby po stronie 
kierowcy, należy lekko nacisnąć przycisk, 
zwolnienie przycisku spowoduje 
zatrzymanie się szyby w żądanym 
położeniu.

Opuszczanie szyby bocznej po 
stronie	pasażera
Szyba po stronie pasażera będzie 
opuszczana aż do momentu zwolnienia 
przełącznika okna na drzwiach kierowcy.

Podnoszenie szyby bocznej po 
stronie	pasażera
Szyba po stronie pasażera będzie 
podnoszona aż do momentu puszczenia 
przełącznika okna na drzwiach kierowcy.

Elektrycznie podnoszone okna  V

Sterowanie okien na drzwiach po stronie kierowcy

Przed podniesieniem szyby należy upewnić się, czy nie zagraża • 
niebezpieczeństwo zakleszczenia ręki, głowy lub innej części ciała. Brak 
upewnienia się zagraża odniesieniem poważnych obrażeń ciała.  Szczególnie 
odnosi się to do dzieci.

OSTRZEŻENIE

MFU830SH000901

Opuszczanie Podnoszenie

Strona 
pasażera

Strona 
kierowcy

Strona 
pasażera

Strona 
kierowcy

LNU830SH000901

Opuszczanie Podnoszenie

Strona kierowcy

Strona 
pasażera

Strona 
kierowcy

Strona 
pasażera

Model NHR

Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/
NPS
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Nacisnąś i przytrzymać przełącznik - 
szyba będzie się opuszczać; wyciągnąć 
całkowicie przełącznik -  szyba będzie 
się podnosić.  W celu zatrzymania szyby 
w żądanym położeniu w trakcie jej ruchu 
zwolnić przełącznik.

Przyciski sterowania okien na drzwiach po stronie 
pasażera	i	tylnych	drzwiach	

Nie zapomnieć ostrzec pasażera • 
- szczególnie dzieci - żeby nie 
wystawiały części ciała na zewnątrz 
samochodu, ponieważ mogą zostać 
zakleszczone.

OSTROŻNIE

Jeśli przełącznik zamka • 
elektrycznego sterowania tylnych 
okien jest w pozycji LOCK 
(zablokowane), nie można otworzyć 
ani zamknąć tylnych okien.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

MFU830SH001001

Opuszczanie Podnoszenie

Strona pasażera

Model NHR 
(strona	pasażera)

Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/
NPS	(strona	pasażera)

MFU830SH001101

OpuszczaniePodnoszenie

Przycisk tylnych 
drzwi

MFU830SH001001

Opuszczanie Podnoszenie

Strona pasażera

Przełącznik	okna	na	tylnych	
drzwiach  
(model czterodrzwiowy)
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Otwarcie tylnego okna.
W celu opuszczania szyby należy nacisnąć 
dolną część przełącznika. 

Zamknięcie	tylnego	okna.
W celu podniesienia szyby należy nacisnąć 
górną część przełącznika. 

LNU830SH002501

LNU830SH002401

Prawa 
strona

Lewa strona

Opuszczanie Podnoszenie

Tylna 
strona

Zablokowanie elektrycznego 
sterowania tylnych okien
Naciśnięcie przełącznika zamka 
elektrycznego sterowania tylnych okien 
spowoduje, że będzie można otworzyć 
tylko okno po stronie kierowcy oraz okno 
pasażera. Odblokowanie elektrycznego 
sterowania tylnych okien należy przywrócić 
ponownie naciskając przełącznik zamka.

Z przełącznik zamka elektrycznego • 
sterowania tylnych okien należy 
skorzystać do zablokowania 
elektrycznego sterowania okien 
w przypadku przewożenia dzieci. 
W ten sposób unikniemy sytuacji, 
gdy dziecko może bawić się 
elektrycznym sterowaniem okien i 
doprowadzić do wypadku.

OSTROŻNIE

LNU830SH002601

ODBLOKOWAĆ ZABLOKOWAĆ

Przyciski	sterowania	okien	na	środku	deski	rozdzielczej	
(model czterodrzwiowy)
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Szyby można otwierać i zamykać za 
pomocą korbek podnośników.

Ręcznie	podnoszone	okna	 V

Korbka	podnośników	okna

Upewnić się, że kierowcy ani pasażerom nie zagraża niebezpieczeństwo • 
zakleszczenia części ciała. Szczególną ostrożność trzeba zachować w 
przypadku przewożenia dzieci.

OSTROŻNIE

MFU830SH001201

Opuszczenie 
szyby

Podniesienie 
szyby

Klamka do opuszczania / 
podnoszenia szyby
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Korek wlewu

Przed zasilaniem samochodu paliwem, przełączyć stacyjkę z pozycji „ACC“ do • 
pozycji „LOCK“ (zablokowane) w celu wyłączenia silnika. Zasilanie samochodu 
paliwem przy uruchomionym silniku może spowodować pożar pojazdu.
Podczas zasilania samochodu paliwem nie wolno palić i nie umieszczać • 
źródło ciepła w pobliżu miejsca zasilania samochodu paliwem. Zagraża 
niebezpieczeństwo pożaru.
Po uzupełnieniu paliwa należy sprawdzić, czy klapka wlewu paliwa jest dobrze • 
zamknięta.

OSTRZEŻENIE

W przypadku modeli wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPD), należy • 
zawsze zastosować olej napędowy z niską zawartością siarki (50 ppm i 
mniej) lub olej napędowy z bardzo niską zawartością siarki (10 ppm i mniej). 
Użycie oleju napędowego o złej jakości, wprowadzenie niewłaściwych 
dodatków paliwowych, takich jak środek oddzielający wodę lub zatankowanie 
benzyny, kerozyny bądź paliwa na bazie alkoholu bądź też zmieszanie tych 
substancji z olejem napędowym, spowoduje uszkodzenie filtru paliwowego 
i w wyniku tego zaistnieją problemy związane ze smarowaniem części we 
wtryskach smarowanych paliwem. Oprócz tego również może dojść do 
uszkodzenia działania silnika, filtra cząstek stałych i układu oczyszczania 
spalin wydechowych, co może doprowadzić do awarii układów powiązanych 
z działaniem silnika. Jeżeli pojazd przez przypadek zostanie zasilony 
nieprawidłowym paliwem, całe paliwo należy wypompować ze zbiornika. W 
przeciwnym razie podczas uruchamiania silnika może dojść do pożaru lub do 
nieodwracalnego uszkodzenia samochodu.
Zasilanie samochodów wyposażonych w filtr cząstek stałych innym paliwem • 
aniżeli olejem napędowym z niską lub bardzo niską zawartością siarki, może 
być w niektórych krajach lub regionach sprzeczne z wymogami prawnymi.
Korek wlewowy otwierać powoli. Szybkie otwarcie może spowodować • 
wytryśnięcie paliwa. 

OSTROŻNIE

Bezobsługowe	stacje	paliw 
	 →	patrz	strona	 2-5
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MFU830SH001301

Odblokować

Zablokować

Otwarcie	i	zamknięcie	korka	
wlewowego (bez blokady)
 1. Przed otwarciem korka wlewowego 

trzeba rozładować ładunki 
elektrostatyczne nagromadzone w 
ciele.

 2. Korek wlewowy powoli odkręcać w 
lewo.

 3. Zasilić samochód paliwem.
 4. Korek nałożyć na zbiornik tak, 

aby gwinty zaskoczyły do siebie, i 
zablokować korek przekręcając go w 
prawo.

 5. Sprawdzić, czy korek jest dobrze 
zablokowany. 

Jeśli korek wlewowy nie jest • 
prawidłowo zakręcony, to paliwo 
wyciekające ze zbiornika paliwowego 
mogłoby spowodować pożar.

OSTRZEŻENIE
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Otwarcie	i	zamknięcie	korka	
wlewowego zbiornika paliwa 

 1. Przed otwarciem korka wlewowego 
trzeba rozładować ładunki 
elektrostatyczne nagromadzone w 
ciele.

 2. Otworzyć obudowę, klucz włożyć 
do oporu i przekręcić go do pozycji 
„OPEN“ (otwarte).

 3. Korek wlewowy  powoli odkręcać w 
lewo.

 4. Zasilić samochód paliwem.
 5. Korek wlewowy bezpiecznie przykręcić 

na zbiornik paliwa.
 6. Klucz przekręcić do pozycji „CLOSE“ 

(zamknięte) i zablokować  korek 
wlewowy.

 7. Wyjąć klucz i sprawdzić, czy korek 
wlewowy jest dobrze zamknięty.

Jeśli korek wlewowy nie jest • 
prawidłowo zakręcony, to paliwo 
wyciekające ze zbiornika paliwowego 
mogłoby spowodować pożar.

OSTRZEŻENIE

LNU830SH001101

Klucz

Zamknąć

Otworzyć

Zablokować

Otworzyć

Klapka

LNU830SH001201

Klucz

Zamknąć

Odblokować

ZablokowaćOtworzyć

Klapka

Podczas otwierania lub zamykania • 
korka wlewowego należy 
przekręcać korkiem wlewowym a 
nie kluczem. Próba przekręcenia 
korka wlewowego kluczem, może 
skutkować uszkodzeniem klucza.

PORADA

Typ A:

Typ B:
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Schowek	na	narzędzia V

Schowek na narzędzia znajduje się na 
podwoziu pojazdu (na środku lub w tyle).

Zamknąć schowek na narzędzia tak, • 
aby pokrywa schowka nie otworzyła 
się podczas jazdy samochodu.

OSTROŻNIE
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Fotel kierowcy musi być wyregulowany tak, aby w pozycji opartej można było pedały 
wcisnąć do oporu, bez konieczności nachylania się oraz łatwo i bez jakichkolwiek 
ograniczeń kierować kierownicą. Po wyregulowaniu należy sprawdzić, czy fotel jest 
zablokowany w danej pozycji.
Regulacja fotela w celu przyjęcia właściwej pozycji w fotelu stanowi nieodłączną część 
bezpiecznej jazdy. 

Fotele

MFU730SF000101

Sprawdź, czy można swobodnie kręcić kierownicą 

Sprawdź, czy nie ma 
konieczności oddalania 
ramion od oparcia  

Sprawdź, czy możesz prawidłowo 
zapiąć pas bezpieczeństwa

Sprawdź, czy możesz nacisnąć pedały do oporu

Fotel regulować wyłącznie przed rozpoczęciem jazdy. Nie regulować podczas • 
jazdy. Nieprzewidziany ruch niezablokowanego fotela do przodu lub do tyłu 
uniemożliwia przyjęcie właściwej pozycji w fotelu i może doprowadzić do utraty 
panowania nad samochodem i spowodować wypadek. 
Po regulowaniu fotela sprawdzić, czy jest prawidłowo zablokowany w danej • 
pozycji.   Nieprawidłowo zablokowany fotel nagle może się poruszyć, co 
spowoduje destabilizację właściwej pozycji w fotelu; może to być przyczyną 
wypadku. 
Pomiędzy odcinek lędźwiowy i oparcie fotela nie umieszczać żadnej poduszki • 
ani innego przedmiotu.  Miałoby to wpływ na właściwą pozycją w fotelu i 
skuteczne zadziałanie pasa bezpieczeństwa w razie wypadku.
Przed regulowaniem należy sprawdzić, czy na listwach prowadzących fotel • 
nie znajdują się jakieś przedmioty uniemożliwiające zablokowanie fotela. 
Uważać, by podczas regulowania fotela ręce lub stopy nie pozostały na listwach 
prowadzących fotel.

OSTRZEŻENIE



3-20 DRZWI, OKNA I FOTELE

Przesuwanie fotela do przodu / do 
tyłu	
Pociągnąć za uchwyt znajdujący się z 
przodu pod fotelem i przesunąć fotel do 
przodu lub do tyłu. Zwolnić uchwyt, gdy 
fotel znajduje się w wybranym położeniu. 
Po zakończeniu regulowania należy 
pociągnąć fotel w przód i w tył w celu 
sprawdzenia, czy został prawidłowo 
zablokowany w wybranym położeniu.

Fotel kierowcy

Regulacja oparcia fotela
W celu złożenia oparcia fotela, należy 
unieść dźwignię regulacji oparcia fotela i 
lekko przesunąć w wybrane położenie.
W celu podniesienia oparcia fotela do 
góry, odchylić ciało lekko do przodu tak, by 
plecy nie dotykały się oparcia, następnie 
unieść dźwignię regulacji oparcia fotela. Po 
zakończeniu regulowania należy pociągnąć 
oparcie w przód w celu sprawdzenia, czy 
zostało prawidłowo zablokowane.

MFU830SH001301

Odblokować

Zablokować

LNU730SH009101

Uchwyt do przesuwania fotela 
do przodu lub do tyłu
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Fotel	pasażera	/	fotel	środkowy V

Oparcie fotela można złożyć w przód przesuwając do przodu dźwignię znajdującą się 
po zewnętrznej stronie fotela.  
Nie mniej jednak, oparcie fotela w normalnych okolicznościach powinno być 
zablokowane w pozycji wyprostowanej.

Fotel	środkowy	Fotel	pasażera

LNU830SH001501

Dźwignia

LNU830SH001601

Dźwignia

Strona przednia

Fotel środkowy nie jest przeznaczony do przewożenia bagaży. W razie • 
zahamowania pojazdu, bagaż może upaść na podłogę i uniemożliwić kierowcy 
obsługę predałów.

OSTROŻNIE
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Tylne fotele V

Siedzisko fotela wyjąć tylko w czasie 
wyładunku lub załadunku narzędzi do 
kabiny.

Nie wolno jeździć z wyjętym • 
siedziskiem fotela. Siedzisko 
byłoby niestabilne, co mogłoby 
doprowadzić do wypadku.

OSTROŻNIE

	 	 Narzędzia	→	patrz	strona	 7-7

Zagłówki tylnych foteli nie są • 
regulowane.
Nie wolno przewozić pasażerów na • 
tylnych fotelach bez zagłówków. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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Kierownicę można regulować do góry lub w dół oraz do przodu lub do tyłu.

Ustawienia
 1. Pociągnąć do siebie dźwignię w celu 

odblokowania kolumny kierownicy.
 2. Usiąść w prawidłowej pozycji do 

kierowania, następnie przesuwać 
kierownicę do góry lub w dół oraz do 
przodu lub do tyłu w celu ustalenia 
optymalnej pozycji.

 3. Po ustawieniu zwolnić dźwignię i 
zablokować kierownicę w wybranym 
położeniu.

LNU820SH000201

Dźwignia 
blokująca

Zablokować

W	pełni	regulowane	koło	kierownicy

Po regulowaniu przed jazdą pociągnąć kierownicę do góry i na dół w celu • 
sprawdzenia, czy kierownica jest prawidłowo zablokowana w wybranym 
położeniu. 
Nie regulować położenia kierownicy podczas jazdy. Regulowanie kierownicy • 
podczas jazdy jest bardzo niebezpieczne, ponieważ pionowe ruchy kierownicą 
powodują utratę panowania nad samochodem.

OSTRZEŻENIE
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Na wygodnie wyregulowanym fotelu zająć prawidłową pozycję do kierowania 
pojazdem, następnie sprawdzić wszystkie lusterka pod kątem dobrej widoczności do 
tyłu, obu boków samochodu oraz na drogę tuż przed pojazdem i drogę bezpośrednio 
naprzeciw fotela kierowcy. W razie potrzeby odpowiednio wyregulować i wyczyścić 
zabrudzone lusterka.

Lusterka

Lusterko	wsteczne	wewnętrzne

Regulowanie
Znaleźć pozycję lusterka, która oddaje odpowiedni widok do tyłu.

LNU730SH002101

Model NHR Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS

Nie regulować lusterka podczas • 
jazdy.

OSTROŻNIE
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Po odpowiednim wyregulowaniu fotela w celu uzyskania prawidłowej pozycji do 
kierowania pojazdu, niżej opisane lusterka należy regulować pod kątem uzyskania 
właściwego widoku  umożliwiającego kontrolę drogi za pojazdem i po obu bokach 
samochodu oraz drogę przed i bezpośrednio obok pojazdu.

Lusterko	wsteczne	zewnętrzne	na	
słupku
Regulacja pionowa: Lusterko należy 
regulować tak, by w jednej trzeciej lusterka 
można było widzieć boczną stronę 
pojazdu. Regulacja pionowa: Lusterko 
należy regulować tak, by mniej więcej w 
połowie wysokości lusterka wstecznego był 
widoczny tylny dolny róg okna drzwi.

Lusterko panoramiczne
Lusterko należy regulować tak, by w środku 
lusterka była widoczna krawędź zderzaka i 
róg szyby czołowej wzdłuż górnej krawędzi 
lusterka.

Lusterka	wsteczne	zewnętrzne

LNU830SH001801

1/2

Prawy róg dolny 
przedniej szyby

Panoramiczne 
lusterko

Lusterko zewnętrzne wsteczne 

Uchwyt lusterka

1/3 Lewy róg dolny 
przedniego 
zderzaka

Lusterko	na	słupku	-	lusterko	
martwego pola

Lusterko	wsteczne	zewnętrzne	na	
drzwiach
Regulacja boczna: Lusterko regulować 
tak, by w jednej trzeciej lusterka, która jest 
bliżej do kierowcy, można było widzieć bok 
pojazdu włącznie z zabudową.
Regulacja pionowa: Lusterko należy 
regulować tak, by mniej więcej w połowie 
wysokości lusterka wstecznego był 
widoczny tylny dolny róg pojazdu.

Lusterko na drzwiach



3-26 DRZWI, OKNA I FOTELE

Pasy	bezpieczeństwa

Nie regulować lusterka podczas jazdy.• 
Przy korzystaniu z lusterka w celu sprawdzenia tylnej części pojazdu, należy • 
zachować szczególną ostrożność tak, by ta czynność nie odwracała uwagi od 
dookolnego ruchu drugowego.
Lusterka wsteczne mogą stwarzać wrażenie, że pojazd za prowadzonym • 
pojazdem jest dalej niż rzeczywiście. Należy zwracać szczególną uwagę 
podczas korzystania z tych lusterek aż do momentu uzyskania zdolności 
prawidłowej oceny odległości na podstawie odbicia obrazu w lusterku.
Podczas wyprzedzania pojazdu na wąskiej drodze, wjeżdżania do garażu lub • 
omijania przechodniów, należy uświadomić sobie, że pojazd posiada lusterka.
Nie jeździć ze złożonymi lusterkami zewnętrznymi.• 

OSTROŻNIE

W razie niewłaściwego zapięcia pasów 
bezpieczeństwa, może nastąpić do 
znacznej niwelacji ochrony ciała; w 
niektórych przypadkach niewłaściwie 
zapięte pasy bezpieczeństwa mogą 
doprowadzić do okaleczenia zapiętej 
osoby.
Wszystkie osoby przebywające w 
samochodzie, łącznie z kierowcą, powinny 
zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa 
przed rozpoczęciem jazdy.  Wszyscy 
powinni być w pełni zaznajomieni z 
instrukcjami dot. właściwego obchodzenia 
się z pasami bezpieczeństwa i z wszystkimi 
innymi ważnymi instrukcjami, które trzeba 
przestrzegać zgodnie z informacjami 
umieszczonymi na poniższych stronach. 
Zaznajomienie się z informacjami dot. 
właściwego obchodzenia się z pasami 
bezpieczeństwa jest bardzo ważne ze 
względu na własne bezpieczeństwo. 
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Pasy bezpieczeństwa zapiąć zawsze PRZED rozpoczęciem jazdy. • 
Pasy bezpieczeństwa mogą zwiększyć bezpieczeństwo, tylko jeśli stosują je • 
kierowca i pasażerowie w pozycji wyprostowanej i opartej o oparcie fotela.
Jeśli oparcie fotela jest złożone, to przypięte pasy bezpieczeństwa mogą • 
być niebezpieczne w razie wypadku lub gwałtownego zatrzymania pojazdu, 
ponieważ pasażer może wyśliznąć się pod pasem i doznać poważnych obrażeń 
ciała. Wykazano, że pasy bezpieczeństwa zapewniają najskuteczniejszą 
ochronę, gdy pasażer siedzi w pozycji wyprostowanej zupełnie oparty o oparcie 
fotela.  
Połączyć sprzączkę z zaczepem poprzez ich słyszalne zatrzaśnięcie. Jeśli pas • 
bezpieczeństwa nie zostanie prawidłowo zapięty, to może być niebezpieczny w 
razie wypadku lub gwałtownego zatrzymania pojazdu. 
Pas bezpieczeństwa nie może dotykać się twarzy, brody lub szyi. • 
Pas bezpieczeństwa umieścić jak najniżej bioder - nie wokół  pasa.  Pas • 
bezpieczeństwa umieszczony na pasie będzie uciskać na brzuch i mógłby 
zwiększyć prawdopodobieństwo okaleczenia ciała w razie wypadku lub 
gwałtownego zatrzymania pojazdu.
Małe dzieci nie przypinać pasem bezpieczeństwa, jeśli pas jest przełożony • 
przez szyję lub brodę dziecka lub znajduje się w pobliżu tych części ciała. Pasy 
bezpieczeństwa nie należy używać także w przypadku, gdy komfortowo nie leżą 
na biodrach dziecka, ponieważ takie przypięcie dziecka pasami bezpieczeństwa 
mogłoby być niebezpieczne w razie wypadku lub gwałtownego zatrzymania 
pojazdu. Zamiast pasów bezpieczeństwa należy użyć właściwego fotelika 
dla dzieci dostępnego na rynku. Szczegółowych informacji udzieli Państwu 
sprzedawca samochodów Isuzu Trucks.
Zastosować fotelik odpowiedni pod kątem wieku niemowlęcia lub dziecka.  • 
Fotelik zainstalować wg instrukcji producenta.
Pasy bezpieczeństwa nie mogą być poskręcane.  Poskręcane pasy • 
bezpieczeństwa nie będą w pełni pełnić rolę ochrony ciała, ponieważ nie mogą 
swobodnie rozkładać siłę w razie wypadku lub gwałtownego zatrzymania 
pojazdu. 
Kobiety ciężarne i osoby z dolegliwościami klatki piersiowej lub brzucha, • 
powinny najpierw skonsultować się z lekarzem w sprawie zapinania się pasem 
bezpieczeństwa. 
Jednym pasem może być przypięta tylko jedna osoba. Przypięcie jednym • 
pasem więcej niż jednej osoby może spowodować przekroczenie wytrzymałości 
pasa w razie wypadku lub gwałtownego zatrzymania pojazdu.
W razie rozdarcia lub zużycia pasa lub gdy blokada bądź inna część • 
mechaniczna pasa bezpieczeństwa nie dział prawidłowo,  zleć kontrolę pasów 
bezpieczeństwa i w razie potrzeby również wymianę pracownikom najbliższej 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.
Jeśli Państwa pojazd uczestniczył w kolizji, pasy bezpieczeństwa mogły zostać • 
uszkodzone, nawet jeśli takie uszkodzenie nie jest widoczne na pierwszy rzut 
oka. Takie pasy bezpieczeństwa wymagają natychmiastowego sprawdzenia lub 
wymiany, którą wykonają serwisanci w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.
Blokady i zwijacze pasów bezpieczeństwa należy utrzymywać wolne od kurzu i • 
obcych substancji.

OSTRZEŻENIE
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Fotele	 →	patrz	strona		 3-19
Kontrolka	ostrzegawcza	pasów	bezpieczeństwa 
	 →	patrz	strona		 4-34

Troska	o	pasy	bezpieczeństwa		
	 	 →	patrz	strona  7-152

Oprócz fotela środkowego wszystkie fotele są wyposażone w trzypunktowe 
pasy bezpieczeństwa. Podczas jazdy ze stałą prędkością trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa samowolnie odwijają i zwijają się i zapewniają swobodę ruchów 
kierowcy i pasażerów. Jednak w przypadku nagłego zderzenia pasy automatycznie 
blokują się, utrzymując ciało w odpowiedniej pozycji.   Właściwe położenie części 
naramiennej pasa kierowcy ustawić za pomocą uchwytu części naramiennej pasa.

Zapięcie	pasa	bezpieczeństwa	
 1.  Usiąść w fotelu przyjmując prawidłową 

pozycję.
 2. Odwinąć pas bezpieczeństwa ze 

sprzączką. Po upewnieniu się, że 
pas nie jest poskręcany, połączyć 
sprzączkę z zaczepem poprzez ich 
słyszalne zatrzaśnięcie.   

 3. Część biodrowa pasa powinna 
przylegać jak najniżej do bioder i 
miednicy.

Trzypunktowe	pasy	bezpieczeństwa

Część naramienna pasa powinna • 
być przełożona przez bark po stronie 
zewnętrznej i przylegać do klatki 
piersiowej, jednak nie powinna 
dotykać się szyi lub twarzy. Jeśli część 
naramienna pasa bezpieczeństwa 
dotyka się szyi lub twarzy, w razie 
wypadku lub przypadkowego 
zatrzymania pojazdu mógłby 
spowodować obrażenia ciała.  

OSTRZEŻENIE

LNU830SH001901

Część biodrową pasa 
ułożyć jak najbliżej bioder

Sprzączka
Zaczep pasa 
bezpieczeństwa 

OSTRZEŻENIE (ciąg dalszy)
Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest wymogiem prawnym. Kierowca jest odpowiedzialny • 
za zapięcie się pasem bezpieczeństwa oraz jest zobowiązany do zwrócenia uwagi 
wszystkim pasażerom o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa.  Nie mniej jednak, 
kobiety ciężarne i osoby z dolegliwościami klatki piersiowej lub brzucha, powinny najpierw 
skonsultować się z lekarzem w sprawie zapinania się pasem bezpieczeństwa. 
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Odpinanie	pasa	bezpieczeństwa
Nacisnąć przycisk na zatrzasku.  
Przytrzymywać sprzączkę pasa 
bezpieczeństwa - pas automatycznie 
będzie się powoli zwijać.

LNU830SH002001

Przycisk

Sprzączka

PORADA

Przytrzymanie sprzączki pasa • 
bezpieczeństwa jest konieczne, 
ponieważ pas przy automatycznym 
zwijaniu może uszkodzić 
szybę lub tapicerkę wewnątrz 
samochodu. Powolne zwijanie pasa 
bezpieczeństwa będzie możliwe, 
jeśli osoba odpinana będzie 
przytrzymywać sprzączkę pasa 
bezpieczeństwa.
Przed zamknięciem drzwi należy • 
sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa 
jest całkowicie zwinięty. Poluzowany 
pas bezpieczeństwa może 
zakleszczyć się w drzwiach lub w 
prowadnicach fotela.
W momencie, gdy pas • 
bezpieczeństwa pasażera jest 
zupełnie zwinięty (lub nie jest 
wyciągnięty), sprawdzić, czy 
ogranicznik przytrzymuje pas w 
pełni naprężony.
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Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (jeśli częścią składową wyposażenia • 
jest poduszka powietrzna pasażera) są wyposażone w funkcje napinaczy 
wstępnych oraz ogranicznik naprężenia.
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa są wyposażone w funkcję zwijacza z • 
blokowaniem awaryjnym (ELR).  

[Funkcja ELR]
Funkcja ELR umożliwia swobodne zwijanie i odwijanie pasów bezpieczeństwa • 
nie ograniczając ruchów osoby znajdującej się w samochodzie. Jednak 
w razie wywołania gwałtownej siły w kierunku do przodu, oddziaływującej 
na osobę przebywającą w samochodzie, powstałej w wyniku wypadku lub 
gwałtownego zatrzymania pojazdu, automatycznie blokują się, utrzymując ciało 
w odpowiedniej pozycji. 
Funkcja ELR zablokuje pasy automatycznie również w przypadku szybkiego • 
wyciągnięcia pasów. W takim wypadku  kawałek pasa zwinąć z powrotem 
(automatycznie) i następnie powoli go rozwijać.

[Funkcja ogranicznika naprężenia]
Ogranicznik naprężenia umożliwia wydłużyć pas bezpieczeństwa i jednocześnie • 
zachować naprążenie oddziałujące na pas bezpieczeństwa na stałym poziomie. 
To umożliwia amortyzować uderzenie na klatkę piersiową osoby przebywającej 
w samochodzie. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Pasy	bezpieczeństwa	z	napinaczami	 
i poduszkami powietrznymi - SRS V   
	 →	patrz	strona	4-143

Każda czynność naprawcza wykonywana w pobliżu kierownicy, deski rozdzielczej, • 
konsoli środkowej, pedału sprzęgła lub pedału hamowania, na pasach 
bezpieczeństwa, bądź jeśli dokonujemy instalacji systemu radiowego lub innego 
elementu wyposażenia pojazdu, może mieć negatywny wpływ na działanie pasów 
bezpieczeństwa z napinaczem oraz na system poduszek powietrznych - SRS, co z 
kolei może doprowadzić do nieumyślnego naprężenia pasa kierowcy (również pasa 
bezpieczeństwa pasażera, jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną 
pasażera) lub do gwałtownego wystrzelenia poduszki powietrznej kierowcy (również 
poduszki powietrznej pasażera, jeśli jest w wyposażeniu pojazdu) z następczymi 
obrażeniami ciała.   Naprawy lub instalacje należy zlecić autoryzowanej stacji 
napraw samochodów marki Isuzu Trucks.

OSTROŻNIE
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Dwupunktowy	pas	bezpieczeństwa	(fotel	środkowy)

Zapięcie	pasa	bezpieczeństwa	
 1.  Usiąść w fotelu przyjmując prawidłową 

pozycję.
 2. Rozwinąć pas bezpieczeństwa ze 

sprzączką na bok trochę więcej 
niż jest to potrzebne.  (sprzączkę 
umieścić prostopadle do pasa - 
łatwiejsza manipulacja). 

 3. Po upewnieniu się, że pas nie jest 
poskręcany, połączyć sprzączkę z 
zaczepem poprzez ich słyszalne 
zatrzaśnięcie.   LNU830SH002101

Kąt prosty

Klik

 4. Część biodrową pasa bezpieczeństwa 
należy umieścić jak najniżej na 
biodrach. Pociągnąć za koniec pasa 
(wierzchnia strona), aż do mementu, 
gdy pas bezpieczeństwa będzie 
komfortowo przylegał.

LNU830SH002201

Część biodrową pasa 
ułożyć jak najniżej 
na biodrach
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[Konstrukcja środkowego pasa 
bezpieczeństwa zapobiegająca 
niewłaściwemu zapięciu pasów]

Pas bezpieczeństwa fotela • 
środkowego (dwupunktowy pas 
bezpieczeństwa z regulacją 
długości) jest zaprojektowany 
tak, aby nie można było go 
przypiąć do żadnego innego pasa 
bezpieczeństwa sąsiednich foteli 
przy oknach (trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa z funkcją ELR). 
Zarówno sprzączka, jak i zatrzask 
środkowego pasa bezpieczeństwa 
dodatkowo są oznaczone napisem 
„CENTER“ (fotel środkowy), żeby 
nie doszło do nieprawidłowego 
zapięcia środkowego pasa 
bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Odpinanie	pasa	bezpieczeństwa
W celu odpięcia pasa, nacisnąć przycisk 
zwalniający pas z zatrzasku.

LNU830SH002301

Sprzączka Zaczep
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URUCHOMIENIE I WYŁĄCZENIE SILNIKA

● Uruchomienie silnika 4-4

● Wyłączenie silnika 4-6
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Upewnić się, czy przełączniki -  włącznie z przełącznikami wycieraczek szyby 
przedniej, obsługi świateł i klimatyzacji - są w pozycji „OFF“ (wyłączone). 
Włącznik rozrusznika przekręcić do pozycji „ON“ (załączone), w celu kontroli 
standardowego załączenia kontrolek ostrzegawczych i informacyjnych oraz poziomu 
paliwa w zbiorniku. 

Uruchomienie silnika

Jeśli pojazd jest wyposażony w ręczną skrzynią biegów - po zajęciu pozycji w • 
fotelu kierowcy i przed rozruchem silnika, należy mocno pociągnąć hamulec 
postojowy.  Przed rozruchem silnika wcisnąć do oporu pedał sprzęgła i 
sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów jest w pozycji „N“ (bieg jałowy). 
Jeśli pojazd posiada zrobotyzowaną skrzynię biegów Neestronic, przed • 
rozruchem silnika należy wykonać następujące czynności: Po zajęciu miejsca w 
fotelu kierowcy, mocno pociągnąć hamulec postojowy, sprawdzić, czy dźwignia 
zmiany biegów jest w pozycji N i wskaźnik wyświetla bieg N oraz wcisnąć do 
oporu pedał hamulca. 
Jeśli kierowca stoi na zewnątrz samochodu i nachyli się przez okno do środka • 
kabiny by uruchomińć silnik, to w przypadku, gdy dźwignia zmiany biegów jest 
w innej pozycji aniżeli „N“ (bieg jałowy), samochód może ruszyć. Jest to bardzo 
niebezpieczne. W ten sposób nigdy nie wolno uruchamiać silnika.

OSTROŻNIE

Uruchomienie silnika

Nie trzymać przekręconej stacyjki • 
(pozycja „START") jednorazowo 
na dłużej niż 10 sekund.  Zbyt 
długie przytrzymywanie włącznika 
rozrusznika może spowodować 
awarię akumulatora lub doprowadzić 
do przegrzania a nawet spowodować 
pożar.

OSTRZEŻENIE

 Włącznik rozrusznika 
  → patrz strona 4-60
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Przy niskiej temperaturze z silnika może ulatniać się więcej dymu (białego) niż • 
zazwyczaj. 
Przełączając włącznik grzania do pozycji „ON“ silnik szybciej  zagrzeje się i • 
dymienie z rury wydechowej będzie mniejsze. 
W pewnych sytuacjach, gdy włącznik rozrusznika jest w pozycji ON lub gdy • 
pedał hamowania będzie kilkakrotnie wciśnięty podczas biegu jałowego silnika, 
rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

PORADA

 1. Jeśli samochód posiada ręczną 
skrzynię biegów, wcisnąć pedał 
sprzęgła do oporu.

  Jeśli pojazd jest wyposażony w 
zrobotyzowaną skrzynię biegów 
Neestronic, upewnić się, czy dźwignia 
zmiany biegów znajduje się w pozycji 
„N“ (bieg jałowy) i wcisnąć pedał 
hamowania do oporu.  

 2. W przypadku przełączenia włącznika 
rozrusznika do pozycji „ON“ 
(załączone), zapali się wskaźnik 
świecy żarowej i zgaśnie po około 0,5 
sekundy w przypadku nagrzanego 
silnika lub za 4 sekundy w przypadku 
zimnego silnika. 

 3. Włącznik rozrusznika przełączyć do 
pozycji „START“ w celu rozruchu 
silnika, gdy wskaźnik świecy żarowej 
zgaśnie.  
Jeśli samochód posiada pokrętło 
sterowania biegu jałowego, użyć go w 
celu ustabilizowania obrotów silnika, 
jeśli silnik pracuje nieregularnie w 
czasie nagrzewania, bez względu na 
pozycję, w jakiej znajduje się włącznik 
nagrzewania.  Po nagrzaniu silnika 
samochodu, pokrętło biegu jałowego 
należy przekręcić w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara i silnik pozostawić na luzie.

Wskaźnik świec żarowych

Wskaźnik ostrzegawczy wspomagania 
hamulców  → patrz strona  4-36
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Mocno zaciągnąć hamulec postojowy. 
Włącznik rozrusznika przełączyć do 
pozycji ACC“ (aktywacja przyrządów) lub 
„LOCK“ (zablokowane), nie wciskać pedału 
przyspieszenia. 

Wyłączenie silnika

Silnika nie gasić zaraz • 
po zatrzymaniu pojazdu. 
Niebezpieczeństwo zatarcia silnika 
lub innej usterki.  Przed zgaszeniem 
silnika, silnik pozostawić 
uruchomiony jeszcze przez 3 
minuty w celu ostygnięcia silnika. 
Zaciągnąć hamulec postojowy i 
upewniś się, czy: dźwignia zmiany 
biegów znajduje się w pozycji „N“ 
(model z ręczną skrzynią biegów) 
lub w pozycji „N“ i wskaźnik biegów 
wyświetla symbol „N“ (model ze 
zrobotyzowaną skrzynią biegów 
Neestronic). 
W celu zapobieżenia rozładowania • 
akumulatora, po wyłączeniu 
silnika włącznik rozrusznika należy 
przełączyć do pozycji „ACC“ 
(aktywacja przyrządów) lub „LOCK“ 
(zablokowane).   Jeśli samochód 
będzie odstawiony na dłuższy 
czas, włącznik rozrusznika należy 
przełączyć do pozycji „LOCK“ 
(zablokowane).

PORADA

[Wstępne nagrzanie]
Silniki wysokoprężne są uruchamiane na zasadzie zapłonu samoczynnego, • 
dlatego trudniej je uruchomić przy niskich temperaturach, ponieważ sama 
kompresja nie jest w stanie wytworzyć wystarczającą temepraturę do zapłonu 
paliwa.  „Wstępne nagrzewanie silnika“ oznacza podgrzanie powietrza pod 
ciśnieniem w komorach spalania, co z kolei ułatwi rozruch silnika.  Z tego 
względu silnik uruchomić, gdy wskaźnik świecy żarowej zgaśnie. 

UWAGA
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PRZYRZĄDY, WSKAŹNIKI/KONTROLKI 
OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE

● Zestawienie przyrządów 4-8

● Prędkościomierz 4-9

● Obrotomierz 4-11

● Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego 4-12

● Kontrolka poziomu paliwa 4-13

● Licznik motogodzin V 4-14

● Zestawienie wskaźników/kontrolek ostrzegawczych i 
informacyjnych 4-15

● Wyświetlacz wielofunkcyjny (MID) V  4-17

● Wskaźniki/kontrolki ostrzegawcze i informacyjne 4-34

● Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy 4-58
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LNU840MF000401

1 32

4 65

7

Nr Nazwa Strona

1 Obrotomierz 4-11

2
V   Wyświetlacz 

wielofunkcyjny 
(MID)  

4-17

3 Prędkościomierz 4-9

4 Kontrolka poziomu paliwa 4-13

Nr Nazwa Strona

5 SA  Wskaźnik biegu 4-79

6 Wskaźnik temperatury 
płynu chłodzącego 4-12

7 V  Tachograf  *

Zestawienie przyrządów

* Opis zawarty w dodatkowej instrukcji obsługi.
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Prędkościomierz pokazuje prędkość 
samochodu w kilometrach na godzinę (km/
h) lub milach na godzinę.  Prędkościomierz 
przedstawia kompleksową jednostkę z 
licznikiem przebiegu całkowitego i dziennego. 
Jeśli włącznik rozrusznika znajduje się 
w pozycji „ON“ (włączone), przełączanie 
pomiędzy licznikiem przebiegu całkowitego, 
dziennego A i dziennego B odbywa się poprzez 
naciśnięcie przycisku licznika przebiegu - 
wyświetla symbole „ODO“, „TRIP A“ i „TRIP B“, 
w podanej kolejności. 

Licznik przebiegu całkowitego (ODO)
Jeśli skala prędkościomierza jest w kilometrach, 
licznik przebiegu pokazuje przejechany dystans 
w kilometrach. Jeśli skala prędkościomierza 
jest w milach i kilometrach, licznik przebiegu 
całkowitego pokazuje przejechany dystans w 
milach. 

Licznik przebiegu dziennego (TRIP A, 
TRIP B)
Licznik przebiegu dziennego służy do 
mierzania dystansu przebytego przez 
samochód pomiędzy określonymi punktami lub 
odległościami w ciągu określonego czasu. 
Jeśli skala prędkościomierza jest w kilometrach, 
wartość w prawo po przecinku oznacza setki 
metrów; jeśli skala jest w milach i kilometrach, 
ta wartość oznacza dziesiąte mili. Parametry 
„TRIP A“ i „TRIP B“ mogą wyrażać dwie różne 
odległości.  Można dowolnie przełączać 
pomiądzy dwoma licznikami przebiegu 
dziennego „TRIP A“ i „TRIP B“. 
Aby wyzerować każdy z liczników przebiegu 
dziennego, należy przycisnąć przycisk wyboru/
zerujący w celu wyświetlenia i wybrania 
licznika, który ma być wyzerowany. Włącznik 
rozrusznika musi znajdować się w pozycji „ON“ 
(załączone). Po naciśnięciu przycisku należy 
przytrzymać przycisk przez co najmniej 1 
sekundę.

LNU8Z0SH019701

Przycisk licznika 
przebiegu 

Prędkościomierz

Licznik przebiegi całkowitego
/dziennego

Prędkościomierz

Model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego (MID)

LNU840SH002801

Prędkościomierz

Licznik przebiegu całkowitego
/ dziennego

Przycisk licznika przebiegu

Przycisk wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID
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W razie przełączenia włącznika rozrusznika do pozycji „ON“, licznik przebiegu • 
całkowitego i dziennego wyświetli informacje wyświetlone podczas ostatniego 
przełączenia włącznika rozrusznika do pozycji „LOCK“ (zablokowane) lub ACC 
(aktywacja przyrządów). 
Licznik przebiegu całkowitego można ustawić tak, by wyświetlał stan licznika • 
przebiegu całkowitego lub dziennego podczas każdego przełączenia włącznika 
rozrusznika do pozycji „ON“ (włączone). W celu wykonania takiego ustawienia, 
przełączyć włącznik rozrusznika do pozycji „LOCK“ (zablokowane) lub „ACC“ 
(aktywacja przyrządów), w chwili, kiedy jest wyświetlony licznik przebiegu 
całkowietgo. Następnie należy wcisnąć przycisk wyboru / zerujący i przełączyć 
włącznik rozrusznika do pozcji „ON“. Przełączyć włącznik rozrusznika z 
powrotem do pozycji „LOCK“ (zablokowane) lub „ACC“ (aktywacja przyrządów), 
w ciągu trzech sekund od przełączenia włącznika rozrusznika do pozycji „ON“ 
(włączone).  W taki sam sposób można anulować ustawienie.

UWAGA

MFU8Z0MF000101

: Krótko nacisnąć przycisk

: Nacisnąć i przytrzymać przycisk

Wyzerowanie Wyzerowanie

ODO
TRIP A TRIP

B
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LNU8Z0SH001901

Pole czerwone

Obrotomierz pokazuje prędkość obrotową 
silnika w „obrotach na minutę“ (obr./min.).  
(część skali „1“ oznacza 1 000 obr./min.). Nie 
dopuszczać do przekroczenia dopuszczalnej 
prędkości obrotowej silnika, co ma miejsce, gdy 
wskazówka znajduje się na czerwonym polu. 
Samochód prowadzić tak, by wskazówka 
zawsze znajdowała się przed czerwonym 
polem. 

Obrotomierz

Szczególną uwagę należy zwracać • 
przy zmianie biegów podczas 
ostrego zjeżdżania ze wzniesień.  
Prędkość obrotowa silnika może łatwo 
przekroczyć poziom krytyczny, co 
może doprowadzić do poważnego 
uszkodzenia silnika.

PORADA

Zmiana przełożenia biegów  
 → patrz strona 2-21

Dźwignia zmiany biegów  
  → patrz strona 4-76
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Jeśli włącznik rozrusznika znajduje się 
w pozycji „ON“ (załączone), wskaźnik 
wyświetla temepraturę płynu chłodzącego w 
silniku. „C“ oznacza zimny, „H“ ciepły. Jeśli 
silnik przegrzewa się, zapala się kontrolka 
ostrzegawcza przegrzania silnika (model 
bez wyświetlacza wielofunkcyjnego MID) 
lub na ekranie wyświetli się komunikat 
ostrzegawczy (model z wielofunkcyjnym 
wyświetlaczem MID) i rozlegnie się 
dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.  Podczas 
jazdy wskazówka powinna znajdować się w 
bezpiecznym polu.

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego 

Jeśli w czasie jazdy wskazówka • 
wskaźnika przekroczy górną 
granicę bezpiecznego pola i będzie 
poruszała się w polu „H“, oznacza to 
przegrzewanie silnika.  Natychmiast 
bezpiecznie zjechać z drogi tak, 
by nie przeszkadzać pozostałych 
kierowcom, wykonać niezbędne 
czynności w celu rozwiązania 
problemu przegrzania silnika. 
Jeśli wskazówka zbliża się do pola  • 
„H“, jednak nadal jest w  bezpiecznej 
strefie, nie stanowi to żadnego 
problemu. Jednak trzeba sprawdzić 
poziom płynu chłodzącego w 
zbiorniku.  W razie konieczności 
uzupełnić płyn chłodzący.
Jeśli silnik zostanie wyłączony • 
zaraz po zakończeniu jazdy, 
może dojść do zatarcia silnika.  
Podjąć odpowiednie kroki w 
celu rozwiązania problemu 
przegrzewania silnika.

PORADA

Płyn chłodzący w silniku 
  → patrz strona 7-34
Przegrzewanie silnika  

 → patrz strona 8-22

LNU8Z0SH002101

Bezpieczna s
strefa

Model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID



4-13ELEMENTY STEROWNICZE I PRZYRZĄDY

Jeśli włącznik rozrusznika znajduje się 
w pozycji „ON“ (załączone), wskaźnik 
wyświetla aktualną ilość paliwa w zbiorniku 
paliwa. „F“ oznacza pełny bak, „E“ oznacza, 
że bak jest prawie pusty.

Kontrolka poziomu paliwa

MFU8Z0SH003501

Kontrolka niskiego poziomu paliwa

Kontrolka ostrzegawcza zapasu paliwa 
 → patrz strona 4-50

Jeśli zabraknie paliwa  
 → patrz strona 8-14

Nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa.• 
Po zasileniu samochodu paliwem, wskazówka ilości paliwa stabilizuje się przez • 
chwilę po przełączeniu włącznika rozrusznika do pozycji „ON“ (załączone).  
Jeśli samochód jest zasilony paliwem przy wyłączonym silniku i włączniku • 
rozrusznika w pozycji „ON“ (załączone), po chwili wskazówka poziomu paliwa 
wskaże właściwą ilość paliwa w zbiorniku.  W takim wypadku należy przełączyć 
włącznik rozrusznika do pozycji „LOCK“ (zablokowane) lub „ACC“ (aktywacja 
przyrządów) i potem ponownie do pozycji „ON“ (załączone).

UWAGA

Jeśli paliwo w samochodzie • 
skończyło się, trzeba koniecznie 
wykonać odpowietrzenie systemu 
paliwowego.

PORADA

Model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID

Kontrolka ostrzegawcza poziomu paliwa
Gdy kontrolka ostrzegawcza zacznie 
świecić (model bez wielofunkcyjnego 
wyświetlacza MID) lub na ekranie wyświetli 
się komunikat ostrzegawczy (model z 
wielofunkcyjnym wyświetlaczem MID), 
oznacza to, że kończy się paliwo w 
samochodzie.
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Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym (MID)
To urządzenie pomiarowe wyświetla czas 
pracy silnika w godzinach. 
Wartość (wartości) w lewo przed 
przecinkiem oznaczają godziny, 
wartość w prawo po przecinku oznacza 
dziesiąte godziny. Przyrząd pomiarowy 
jest wyświetlany na wielofunkcyjnym 
wyświetlaczu MID. W celu wybrania 
godzinomierza należy wybrać przycisk 
wyświetlacza wielofunkcyjnego.
Wyświetlacz wielofunkcyjny (MID) V   

 → patrz strona 4-17
Wyświetlenie BŁĘDU  

 → patrz strona 4-33

Licznik motogodzin  V
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Zestawienie wskaźników/kontrolek ostrzegawczych i 
informacyjnych

Model bez wyświetlacza wielofunkcyjnego (MID)

Ze zrobotyzowaną skrzynią 
biegów Neestronic 

Model z wyświetlaczem wielofunkcyjnym MID
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Nr Nazwa Strona 
referencyjna

1

V   Kontrolka 
przełącznika 
głównego 
tempomatu

4-54

2
V   Kontrolka 

ustawienia 
tempomatu

4-54

3
V  Kontrolka układu 

HSA (asystent ruszania 
pod górę)

4-52

4
Kontrolka ostrzegawcza 
separatora wody (filtru 
paliwa)

4-43

5 V   Kontrolka systemu 
rozgrzewania 4-53

6 Kontrolka ostrzegawcza 
silnika 4-42

7
V   Kontrolka 

tylnych świateł 
przeciwmgielnych

4-51

8
Kontrolka ostrzegawcza 
ciśnienia oleju 
silnikowego

4-38

9 Kontrolka grzania świec 
żarowych 4-53

10 Kontrolka SVS 4-43

11
V   Kontrolka 

automatycznej funkcji 
regeneracji filtra DPD

4-55

12 Kontrolka ostrzegawcza 
układu hamulcowego 4-35

13
V   Kontrolka manualnej 

funkcji regeneracji 
filtra DPD

4-55

14 Kontrolka ostrzegawcza 
hamulca postojowego 4-51

15 Kontrolka ostrzegawcza 
wspomagania hamulców 4-36

16 V  Wyświetlacz 
wielofunkcyjny MID 4-17

17 Kontrolka ostrzegawcza 
ładowania akumulatora 4-42

Nr Nazwa Strona 
referencyjna

18 V  Kontrolka PTO 4-55

19 Kontrolka świateł 
drogowych 4-51

20 V  Kontrolka 
ostrzegawcza ABS 4-37

21 V  Kontrolka ASR 4-53

22 V   Kontrolka włączenia 
redukcji 4-44

23 Kontrolka hamulca 
wydechowego 4-52

24 V  Kontrolka napędu 
        wszystkich kół 4WD 4-55

25 Kontrolka ostrzegawcza 
poziomu paliwa 4-50

26

V   Kontrolka 
ostrzegawcza 
systemu poduszek 
powietrznych - SRS 

4-34

27

SA   Kontrolka 
ostrzegawcza 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

4-44

28 SA   Kontrolka trybu 
ECONO 4-54

29
SA   Kontrolka trybu 

ruszania na 
pierwszym biegu

4-54

30
Kontrolka 
kierunkowskazu i światła 
awaryjnego - lewa strona

4-50

31 SA  Wskaźnik biegu 4-79

32 Kontrolka ostrzegawcza 
pasów bezpieczeństwa 4-34

33

Kontrolka 
kierunkowskazu i światła 
awaryjnego - prawa 
strona

4-50

34 Kontrolka ostrzegawcza 
przegrzewania silnika 4-39
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Wyświetlacz wielofunkcyjny MID na  
desce rozdzielczej wyświetla następujące 
informacje.
 • Wskaźniki/kontrolki ostrzegawcze i 

informacyjne
 • Informacje dotyczące eksploatacji 
 • Stan filtra DPD 
 • Dane dotyczące serwisowania 
  • Komunikaty błędów 
Wymagany ekran lub funkcję należy wybrać 
korzystając z przycisku na wyświetlaczu 
wielofunkcyjnym MID.

LNU840SH001401

Wyświetlacz wielofunkcyjny 
(MID)

Przycisk wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID

Wyświetlacz wielofunkcyjny (MID) V

Kontrolki ostrzegawcze lub informacyjne na wyświetlaczu wielofunkcyjnym • 
MID można tymczasowo (na czas 60 sekund) skasować, przyciskając jeden 
raz na przycisk wielofunkcyjnego wyświetlacza MID. Gdy skasowana kontrolka 
ostrzegawcza dotyczy przegrzewania silnika lub innej sytuacji krytycznej, 
nie wolno kontynuować jazdę bez wykonania czynności naprawczych. W 
przeciwnym razie zagraża niebezpieczeństwo awarii samochodu lub wypadku. 
Jeśli zapali się jedna z krytycznych kontrolek ostrzegawczych, natychmiast 
skontaktować się z najbliższą autoryzowaną stacją obsługi samochodów marki 
Isuzu Trucks.

OSTROŻNIE
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LNU840SH001201

:Przycisk MID - Nacisnąć  1x

:Przycisk MID - Nacisnąć i przytrzymać

:Przycisk MID - Przekręcić w prawo

:Przycisk MID - Przekręcić w lewo

LNU840SH001101

Przekręcić w lewo Przekręcić 
w prawo

Nacisnąć 1x
Nacisnąć i 
przytrzymaćPrzycisk wyświetlacza 

wielofunkcyjnego MID

Główne menu
Na tej stronie podano podstawowe ekrany wyświetlacza wielofunkcyjnego MID oraz  
metody dostępu do tych ekranów. 
Wymagany ekran lub funkcję należy wybrać korzystając z przycisku na wyświetlaczu 
wielofunkcyjnym MID.
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LNU840XF000401

lub

Wyświetlone w 9 poziomach. Wyświetlenie w kolorze czerwonym w przypadku 
poziomu H lub L oraz w kolorze zielonym w przypadku pozostałych poziomów. 

Ilość cząstek stałych lub przebieg regeneracji DPD jest wyświetlona 
za pomocą 6 kolumn

Aktualne zużycie paliwa 
jest wyświetlone za 
pomocą 10 kolumn
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Komunikaty ostrzegawcze i informacyjne są wyświetlane, aby ostrzec kierowcę o 
awariach systemowych lub wezwać do wykonania niezbędnych przeglądów, które 
należy wykonać, jeśli wyświetla się informacja dotycząca eksploatacji.
Wymagany ekran lub funkcję należy wybrać korzystając z przycisku na wyświetlaczu 
wielofunkcyjnym MID.

Sygnalizacja Kolor Opis Strona 
referencyjna

Zielony Przebiega automatyczna regeneracjia filtra 
DPD 4-158

Żółty System stwierdza, czy można wykonać 
opcjonalną regenerację filtra DPD. 4-159

Żółty Przebiega ręczna regeneracjia filtra DPD. 4-156

Żółty Trzeba wykonać ręczną regenerację filtra 
DPD. 4-155

Żółty Zbyt niski poziom paliwa. 4-50

Czerwony Z filtra paliwa należy spuścić wodę. 4-43

Czerwony Przekroczenie zaprogramowanej prędkości. 4-38

Czerwony Silnik przegrzewa się. 4-39

Czerwony Problem z przyrządem. 4-57

Czerwony Błąd komunikacyjny. 4-57

Żółty Zbyt niski poziom oleju silnikowego. 4-41

Ekran z kontrolkami ostrzegawczymi i informacyjnymi
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Sygnalizacja Kolor Opis Strona 
referencyjna

Żółty W najbliższym czasie należy wyczyścić filtr 
powietrza. 4-41

Komunikat Wyświetlona 
sygnalizacja Kolor Objaśnienie komunikatów

Łączne zużycie 
paliwa Zielony

Wyświetlenie przeciętnego zużycia 
paliwa w ciągu całej przejechanej 
odległości.

Zużycie paliwa w 
czasie przejechania 

danej trasy
Zielony

Wyświetlenie przeciętnego 
zużycia paliwa w ciągu określonej 
przejechanej odległości.

Aktualne zużycie 
paliwa Zielony Wyświetlenie zużycia paliwa w 

danej chwili.

Funkcja wyświetla informacje dotyczące eksploatacji samochodu, na przykład zużycie 
paliwa, napięcie akumulatora, datę i zegar, który jest przydatny do efektywnej jazdy 
samochodem.

Ekran z informacjami dotyczącymi eksplotatcji

Zużycie paliwa
System podczas jazdy oblicza i zapisuje 
przejechane odległości oraz zużycie paliwa, 
co z koli pomaga kierowcy oszczędnie 
prowadzić samochód. 
Jest wyświetlona informacja dot. zużycia 
na trasie „TRIP B“. 
Przyciskiem na wielofunkcyjnym 
wyświetlaczu MID należy wybrać opcję 
wyświetlenia informacji o zużyciu paliwa.

Wyzerowanie zużycia paliwa w 
czasie przejechania danej trasy
Wyzerowanie parametru „TRIP B“ 
spowoduje jednoczesne skasowanie 
zużycia paliwa w czasie przejechania danej 
trasy.

LNU840SH001601

:Przycisk MID – przekręcić w prawo

:Przycisk MID – przekręcić w lewo
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Woltometr 
Woltometr wyświetla aktualny stan naładowania akumulatora. 
Woltometr zostanie wywołany przyciskiem na wyświetlaczu wielofunkcyjnym MID. 
Zawsze, gdy napięcie akumulatora spadnie do poziomu „L“ lub wzrośnie do 
poziomu „H“, ekran automatycznie przełączy się na wyświetlenie nieprawidłowej 
wartości napięcia (czerwone litery na czarnym tle), nawet gdy nie jest wybrana opcja 
wyświetlenia woltometra.  Jeśli wyświetli się symbol woltometra z czerwonymi literami 
na czarnym tle, samochód należy oddać do przeglądu i naprawy w najbliższej stacji 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

Podczas rozruchu silnika lub bezpośrednio po rozruchu silnika, na ekranie • 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID może pojawić się nieprawidłowa wartość 
napięcia „L“ (czerwone litery na czarnym tle). Jeśli symbol ostrzegawczy zniknie 
po rozruchu silnika, oznacza to, że akumulator jest sprawny. 

UWAGA

Komunikat Wyświetlona 
sygnalizacja Kolor Objaśnienie komunikatów

Woltomierz
 

Zielony Aktualny stan naładowania 
akumulatora.

Czerwony Zbyt niskie napięcie akumulatora.

Czerwony Zbyt wysokie napięcie 
akumulatora.
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Datę i zegar można ustawić wyłącznie, gdy samochód stoi.  • 
W celu ustawienia daty lub zegara, zaparkować samochód w bezpiecznym 
miejscu, gdzie zatrzymanie samochodu lub parkowanie jest dozwolone i gdzie 
samochód nie będzie przeszkadzał w ruchu drogowym.

OSTROŻNIE

Data i zegar 
Data lub zegar będzie wywołany przyciskiem na wyświetlaczu wielofunkcyjnym MID.

 1. Jednokrotne lub wielokrotne naciśnięcie przycisku wyświetlacza wielofunkcyjnego MID 
spowoduje wyświetlenie daty.

 2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wyświetlacza wielofunkcyjnego MID spowoduje 
przejście na ekran ustawiania zegara. 
Część z ustawieniem roku zacznie migać.

 3. Ustawić rok. Przycisk wyświetlacza wielofunkcyjnego MID przekręcać w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia wartości roku; przycisk 
przekręcać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu zmniejszenia 
wartości roku.  Przekręcenie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
bądź w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i przytrzymanie go, spowoduje 
zwiększenia lub zmniejszenie wartości roku, aż do momentu zwolnienia przycisku.

 4. Ustawić miesiąc:  na ekranie z ustawieniem roku jdnokrotnie nacisnąć przycisk 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID, w celu wyświetlenia ekranu z ustawieniem miesiąca.  
Część z ustawieniem miesiąca zacznie migać.

 5. Przycisk wyświetlacza wielofunkcyjnego MID przekręcać w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia wartości miesięcy; przycisk przekręcać 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu zmniejszenia wartości 
miesięcy.  Przekręcenie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara bądź 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i przytrzymanie go, spowoduje 
zwiększenia lub zmniejszenie wartości miesiąca, aż do momentu zwolnienia przycisku.

 6. Ustawić dzień: na ekranie z ustawieniem miesiąca jednokrotnie nacisnąć przycisk 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID, w celu wyświetlenia ekranu z ustawieniem dnia.  
Część z ustawieniem dnia zacznie migać.

LNU840SF000101

Przekręcenie przycisku MID w prawo powoduje, że rok, miesiąc lub dzień 
wzrastają; przekręcenie w lewo powoduje zmniejszenie tych wartości.

[Ustawienie daty]

LNU840SH001201

:Przycisk MID - Nacisnąć  1x

:Przycisk MID - Nacisnąć i przytrzymać

:Przycisk MID - Przekręcić w prawo

:Przycisk MID - Przekręcić w lewo

LNU840SH001301

Rok Miesiąc Dzień
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[Ustawienie zegara]

 1. Jednokrotne lub wielokrotne naciśnięcie przycisku wyświetlacza wielofunkcyjnego MID 
spowoduje wyświetlenie daty.

 2. Przycisk wyświetlacza wielofunkcyjnego MID przekręcać w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara w celu wybrania ekranu z zegarem.

 3. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wyświetlacza wielofunkcyjnego MID spowoduje 
przejście na ekran ustawiania zegara.  Część z ustawieniem godzin zacznie migać.

 4. Ustawić godziny:  Przycisk wyświetlacza wielofunkcyjnego MID przekręcać w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia wartości godzin; przycisk 
przekręcać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu zmniejszenia 
wartości godzin.  Przekręcenie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara bądź w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i przytrzymanie go, 
spowoduje zwiększenia lub zmniejszenie wartości godziny, aż do momentu zwolnienia 
przycisku.

 5. Ustawić minuty: na ekranie z ustawieniem godzin jednokrotnie nacisnąć przycisk 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID, w celu wyświetlenia ekranu z ustawieniem minut.  
Część z ustawieniem minut zacznie migać.

 6. Przyciski wyświetlacza wielofunkcyjnego MID przekręcać w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia wartości minut; przycisk przekręcać 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu zmniejszenia wartości 
minut.  Przekręcenie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara bądź 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i przytrzymanie go, spowoduje 
zwiększenia lub zmniejszenie wartości minut, aż do momentu zwolnienia przycisku.

 7. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wyświetlacza wielofunkcyjnego MID spowoduje 
zakończenie ustawienia zegara. 
Po zakończeniu ustawienia nastąpi wznowienie standardowego wyświetlenia zegara. 

LNU840SF000201

Przekręcenie przycisku MID w prawo powoduje, że godziny lub minuty wzrastają; 
przekręcenie w lewo powoduje zmniejszenie tych wartości.

 7. Przycisk wyświetlacza wielofunkcyjnego MID przekręcać w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia wartości dni; przycisk przekręcać 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu zmniejszenia wartości 
dni.  Przekręcenie pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara bądź 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i przytrzymanie go, spowoduje 
zwiększenia lub zmniejszenie wartości dni, aż do momentu zwolnienia przycisku.

 8. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wyświetlacza wielofunkcyjnego MID spowoduje 
zakończenie ustawienia daty. 
Po zakończeniu ustawienia nastąpi wznowienie standardowego wyświetlenia daty.  



4-25ELEMENTY STEROWNICZE I PRZYRZĄDY

Tryb nocny
Jeśli przełącznik trybu nocnego ma ustawioną opcję ON (załączone), urządzenie 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID będzie przygaszone w momencie rozświecenia 
świateł. Ustawienie przełącznika trybu nocnego należy wykonać używając przycisk 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID. Jeśli wyświetlacz wielofunkcyjny jest zbyt ciemny 
podczas kierowania z rozświeconymi światłami w czasie dnia, przełącznik trybu 
nocnego należy przełączyć do pozycji „OFF“ (wyłączone). 

LNU840SF000301

Przekręcenie w prawo lub w lewo i przytrzymanie 
przycisku MID przez co najmniej 1 sekundę, 
powoduje ustawienie trybu nocnego z ON na OF  
i na odwrót. LNU840SH001601

:Przycisk MID – przekręcić w prawo

:Przycisk MID – przekręcić w lewo
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Ta funkcja wyświetli ilość cząstek stałych, które filtr DPD nagromadził.  Podczas 
regeneracji DPD można obserwować przebieg  regeneracji na wyświetlaczu. 

Filtr cząstek stałych (DPD)

Wyświetlenie BŁĘDU  
 → patrz strona 4-33

Komunikat Wyświetlona 
sygnalizacja Kolor Objaśnienie komunikatów

Ilość 
nagromadzonych 
cząstek stałych w 

filtrze DPD

Zielony
Wyświetlona aktualna ilość 
nagromadzonych cząstek stałych 
w filtrze DPD.

Przebieg regeneracji 
DPD Żółty

Przebieg regeneracji DPD jest 
wyświetlany do momentu jej 
zakończenia.
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Przebieg regeneracji DPD
Podczas regeneracji DPD na wyświetlaczu wielofunkcyjnym jest wyświetlony jej 
przebieg za pośrednictwem sześciu kolumn. Najwyższa kolumna świeci. 
Podczas regeneracji ilość wyświetlanych kolumn z prawej strony („H“) stopniowo 
zmniejsza się, zawsze o jedną kolumnę.

Stan Wyświetlacz Stan Wyświetlacz

Regeneracja 
znajduje się w  

1 fazie

Regeneracja 
znajduje się w 4 

fazie

Regeneracja 
znajduje się w 2 

fazie

Regeneracja 
znajduje się w 5 

fazie

Regeneracja 
znajduje się w 3 

fazie

Regeneracja 
zakończona

Stan Wyświetlacz Stan Wyświetlacz

Ilość cząstek 
stałych 0

Ilość cząstek 
stałych 3

Ilość cząstek 
stałych 1

Ilość cząstek 
stałych 4

Ilość cząstek 
stałych 2

Ilość cząstek 
stałych 5

Ilość nagromadzonych cząstek stałych w filtrze DPD
Wyświetlacz wielofunkcyjny (MID) wyświetla nagromadzoną ilość cząstek stałych w 
filtrze DPD za pośrednictwem sześciu kolumn. 
Wzrost cząstek stałych w filtrze DPD jest sygnalizowany na wyświetlaczu wzrostem 
ilości wyświetlonych kolumn z lewej strony („L“) -  po jednej kolumnie. 
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Funkcja danych dotyczących konserwacji informuje o odległości pozostałej do 
zaplanowanego przeglądu. 
Data planowanego przeglądu zbliża się, gdy kolor wyświetlacza zmieni się z zielonego 
koloru na kolor żółty. Samochód należy jak najszybciej oddać do przeglądu i naprawy 
w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

Dane dotyczące serwisowania 

Wyświetlona odległość przedstawia dystans do właściwego przeglądu przed lub • 
po minięciu chwili zaplanowanego przeglądu.  W momencie, kiedy zbliża się 
kolejny zaplanowany przegląd, kolor tła wyświetlacza zmieni się na żółty, w celu 
zwrócenia uwagi na ten fakt.

PORADA

Jeśli samochód jest eksploatowany w trudnych warunkach, wymaga częstszych • 
przeglądów.

OSTROŻNIE

Harmonogram przeglądów podczas 
eksploatacji w trudnych warunkach  
 → patrz strona 7-168
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Kmunikat o 
przeglądzie

Wyświetlona 
sygnalizacja Kolor Opis Strona 

referencyjna

Olej i filtr silnika

Zielony
Odległość pozostała do 
następnej wymiany oleju 
silnikowego i filtra.

4-40

Żółty

Komunikat pojawi się w 
momencie, gdy zbliża się bądź 
już nastała chwila wymiany 
oleju silnikowego i filtra.

Olej skrzyni 
biegów

Zielony
Odległość pozostała do 
następnej wymiany oleju 
skrzyni biegów.

4-45

Żółty

Ten komunikat pojawi się w 
momencie, gdy zbliża się bądź 
już nastała chwila wymiany 
oleju skrzyni biegów.

Olej 
zrobotyzowanej 
skrzyni biegów 
Neestronic

Zielony

Odległość pozostała do 
następnej wymiany oleju 
zrobotyzowanej skrzyni biegów 
Neestronic.

4-46

Żółty

Komunikat pojawi się w 
momencie, gdy zbliża się bądź 
już nastała chwila wymiany 
oleju zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic.

Filtr paliwa

Zielony
Odległość pozostała do 
następnej wymiany filtra 
paliwa.

4-47

Żółty

Ten komunikat pojawi się w 
momencie, gdy zbliża się bądź 
już nastała chwila wymiany 
filtra paliwa.

Płyn 
wspomagania 
kierownicy

Zielony
Odległość pozostała do 
następnej wymiany płynu 
wspomagania kierownicy.

4-48

Żółty

Komunikat pojawi się w 
momencie, gdy zbliża się 
bądź już nastała chwila 
wymiany płynu wspomagania 
kierownicy.

Przełożenie 
opon 

Zielony Odległość pozostała do 
następnego przełożenia opon.

4-49

Żółty

Komunikat wyświetli się w 
momencie, gdy zbliża się bądź 
już nastała chwila przełożenia 
opon.
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Ustawienie nowego okresu wymiany 
(wg licznika przebiegu) oleju 
silnikowego i filtra
 1. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym MID 

wywołać ekran ENG OIL & FILTER (olej 
silnikowy i filter).

 2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID 
wywoła ekran zmiany ustawienia.

Ustawienie nowego terminu 
wymiany (wg licznika przebiegu) 
oleju przekładniowego, oleku 
zrobotyzowanej skrzyni biegów 
Neestronic (jeśli model jest 
wyposażony w ten system), filtra 
paliwa i płynu wspomagania 
kierownicy
 1. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym 

MID wywołać ekran z czynnościami 
konserwacyjnymi, które chcemy ustawić.

 2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID 
wywoła ekran zmiany ustawienia.

 3. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
wyświetlacza wielofunkcyjnego 
MID spowoduje ustawienie nowego 
terminu wymiany (odległość).

W celu anulowania procesu ustawiania, • 
jednokrotnie nacisnąć przycisk 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID.  
Obraz powróci na ekran, który był 
wyświetlony przed wywołaniem ekranu 
ze zmianą ustawień.

UWAGA

W celu anulowania procesu • 
ustawiania, jednokrotnie 
nacisnąć przycisk wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID. Obraz 
powróci na ekran, który był 
wyświetlony przed wywołaniem 
ekranu ze zmianą ustawień.

UWAGA
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 3. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID 
spowoduje ustawienie nowego okresu 
wymiany (odległość).

Ustawienie okresu przełożenia opon 
(wg licznika przebiegu)
 1. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym 

MID wywołać ekran TIRE ROTATION 
(przełożenie opon).

 2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID 
wywoła ekran zmiany ustawienia.

 3. Przekręcając przycisk wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID ustawić okres 
przełożenia opon.

 • Przekręcanie w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara 
→zwiększenie odległości

 • Przekręcanie w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara →zmniejszenie odległości

 • Odległość zmienia się w odcinkach 
po 5 000 km.

 4. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID 
spowoduje zakończenie ustawienia.

Samochód został wyekspediowany • 
z zakładu bez ustawionego okresu 
przełożenia opon. Na ekranie TIRE 
ROTATION (przełożenie opon) 
nie ma z zakładu podanej żadnej 
odległości, tylko informacja „OFF“ 
(wyłączone).
W celu anulowania procesu • 
ustawiania, jednokrotnie 
nacisnąć przycisk wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID.  Obraz 
powróci na ekran, który był 
wyświetlony przed wywołaniem 
ekranu ze zmianą ustawień.

UWAGA
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 3. Przycisk wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID przekręcić 
i ustawić prędkość graniczną dla  
komunikatu ostrzegawczego.

Wyświetlenie 
prędkości 

Ustawienie zakresu 
prędkości 

km/h 40 do 120 km/h,   
w odstępach po 10 km/h

Mile na 
godzinę 
(MPH)

30 do 80 MPH,   
w odstępach po 10 MPH

 4. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID 
spowoduje zakończenie ustawienia.

Samochód został wyekspediowany • 
z zakładu bez ustawionej prędkości 
granicznej dla komunikatu 
ostrzegawczego. Dlatego na ekranie 
SPEED WARNING (ostrzeżenie 
o prędkości) podano „OFF“ 
(wyłączone).

UWAGA

Zbyt wysoka prędkość
 1. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym MID 

wywołać ekran SPEED WARNING 
(ostrzeżenie o prędkości).

 2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID 
wywoła ekran ustawienia ostrzeżenia 
o prędkości.

Licznik motogodzin
 Licznik motogodzin V  
  → patrz strona  4-14
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Jeśli system do tej pory nie zdołał uzyskać dostępu do danych, dotyczących 
konserwacji, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym MID jest wyświetlony komunikat 
„ERROR“ (błąd). 
Jeśli komunikat „ERROR“ (błąd) nie zmieni się automatycznie na odległość lub inną 
informację o konserwacji, należy zlecić kontrolę lub naprawą samochodu w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

Wyświetlenie BŁĘDU

Zużycie paliwa 
w czasie 

przejechania danej 
trasy

Aktualne zużycie 
paliwa

Łączne zużycie 
paliwa

Stan przebiegu 
automatycznej 

regeneracji filtra 
DPD

Ilość cząstek 
stałych w filtrze 

DPD
Godzinomierz Olej przekładniowy

Olej i filtr silnika Olej zrobotyzowanej skrzyni biegów 
Neestronic

Filtr paliwa Płyn wspomagania kierownicy

Przełożenie opon Woltomierz 
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Kontrolka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa

Jeśli kontrolka ostrzegawcza • 
najpierw kilkakrotnie nie 
zabłyśnie, nie zgaśnie lub zapali 
się podczas kierowania, zlecić 
kontrolę lub naprawę w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.

OSTROŻNIE

Ta kontrolka ostrzegawcza zgaśnie • 
w momencie, gdy kierowca zapnie 
swój pas bezpieczeństwa.

Ta kontrolka ostrzegawcza zapali 
się, gdy kierowca nie ma zapięty pas 
bezpieczeństwa i włącznik rozrusznika jest 
w pozycji „ON“ (załączone).

Kontrolka ostrzegawcza systemu poduszek powietrznych 
- SRS V

Kontrolka ostrzegawcza systemu poduszek 
powietrznych - SRS powinna kilkakrotnie 
mignąć po przekręceniu włącznika 
rozrusznika do pozycji „ON“ (załączone).
Jeśli kontrolka ostrzegawcza systemu 
poduszek powietrznych - SRS świeci,  pasy 
bezpieczeństwa z napinaczem i poduszka 
powietrzna kierowcy (i pas bezpieczeństwa 
z napinaczem oraz poduszka powietrzna 
pasażera, jeśli jest w wyposażeniu 
samochodu) mogą nie działać prawidłowo 
w razie wypadku. 

Wskaźniki/kontrolki ostrzegawcze i informacyjne

UWAGA
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Kontrolka ostrzegawcza układu hamulcowego

Jeśli ta kontrolka ostrzegawcza zapali się przy włączonym silniku, samochód • 
natychmiast odstawić w bezpieczne miejsce, gdzie nie będzie przeszkadzać 
w ruchu drugowym i bezzwłocznie zlecić wykonanie przeglądu w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

OSTROŻNIE

Ta kontrolka ostrzegawcza powinna zapalić 
się po przełączeniu włącznika rozrusznika 
do pozycji „ON“ (załączone) i zgasnąć po 
rozruchu silnika. 
Kontrolka ostrzegawcza systemu 
hamowania zapali się po rozruchu silnika w 
następujących przypadkach:
 • Spadek poziomu płynu hamulcowego 

(w wyniku zużycia hamulców lub 
wycieku płynu, itd.)

 • Awaria układu doładowania 
akumulatora (na przykład awaria 
alternatora bądź też poluzowanie 
albo pęknięcie pasa napędowego 
wentylatora, itd.)

 •  W przypadku modeli z systemem 
ABS, awaria tego układu (również 
zapali się kontrolka ostrzegawcza 
ABS).

Kontrolka ostrzegawcza ABS V  
 → patrz strona  4-37
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Kontrolka ostrzegawcza zapali się i jednocześnie 
rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, 
gdy podczas jazdy lub przekręcenia włącznika 
rozrusznika do pozycji „ON“ (załączone), 
w układzie wspomagania hamulców  jest 
niewystarczające podciśnienie, gdy jest 
uszkodzone hydrauliczne wspomaganie 
hamulców (HBB) lub gdy w czasie używania 
pojawi się problem z hamulcem wydechowym. 
(Sygnał ostrzegawczy wyłączy się po 
zaciągnięciu hamulca postojowego.)
  [Modele z podciśnieniowym 

wspomaganiem układu hamulcowego] 
W razie niskiego zapasu podciśnienia 
dla wspomagania układu hamulcowego, 
zapali się kontrolka ostrzegawcza 
wspomagania układu hamulcowego 
i włączy się ostrzegawczy sygnał 
dźwiękowy.

  [Modele z hydraulicznym wspomaganiem 
układu hamulcowego HBB] 
W razie niskiego ciśnienia w hydraulicznym 
wspomaganiu układu hamulcowego 
(DEXRON® III), zapali się kontrolka 
ostrzegawcza i włączy się ostrzegawczy 
sygnał dźwiękowy. Do zbiornika 
wspomagania układu hamulcowego nie 
wlewać płynu hamulcowego Użyć tylko 
DEXRON® III ATF.

 • Jeśli nastąpi to podczas jazdy:
Nie wciskać kilkakrotnie pedału  -
hamowania. System jest 
zaprojektowany tak, by samochód 
zatrzymał się rezerwowym 
wspomaganiem, jeśli pedał jest 
wciśnięty. Po każdym wciśnięciu 
pedału hamowania i jego poluzowaniu 
dochodzi do wyraźnego obniżenia tej 
rezerwy.
Droga hamowania może być  -
wydłużona.
Możliwe, że bądzie trzeba mocniej  -
wcisnąć pedał hamowania. 
Przed kontynuowaniem jazdy 
samochód należy oddać do naprawy. 
Sygnał ostrzegawczy wyłączy się 
po zaciągnięciu dźwigni hamulca 
postojowego - w przypadku 
samochodu z ręczną skrzynią biegów.

Kontrolka ostrzegawcza wspomagania hamulców
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Kontrolka ostrzegawcza ABS V

Ta kontrolka ostrzegawcza powinna zapalić 
się po przekręceniu włącznika rozrusznika 
do pozycji „ON“ (załączone) i zgasnąć po 
około 2 sekundach. 
Ta kontrolka ostrzegawcza zawsze zapali 
się razem z kontrolką ostrzegawczą układu 
hamulcowego, gdy pojawi się problem z 
systemem ABS. W takim przypadku system 
ABS przestanie działać, jednak hamulce 
nadal będą działać jak normalne hamulce.

Jeśli zapali się kontrolka ostrzegawcza i rozlegnie się dźwiękowy sygnał • 
ostrzegawczy przy aktywnym hamulcu wydechowym, samochód natychmiast 
odstawić w bezpiecznym miejscu, gdzie nie będzie przeszkadzać w ruchu 
drogowym i wykonać następujące czynności:

Przy uruchomionym silniku wyłączyć przełącznik hamulca wydechowego.  -
Problem z systemem hamulca wydechowego zostanie potwierdzony wtedy, gdy 
kontrolka ostrzegawcza zgaśnie w ciągu kilku sekund.
Jeśli kontrolka ostrzegawcza nie zgaśnie, chodzi o problem związany ze  -
wspomaganiem układu hamulca nożnego. 
Zlecić jak najszybciej kontrolę i naprawę samochodu w najbliższej autoryzowanej 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

Ta kontrolka zapali się po przełączeniu włącznika rozrusznika do pozycji „ON“ • 
(załączone), w celu kontroli żarówki. Kontrolka powinna zgasnąć po rozruchu 
silnika. Jeśli kontrolka nie zapali się po przełączeniu włącznika rozrusznika do 
pozycji „ON“ (załączone), może to sygnalizować spaloną żarówkę lub spalony 
bezpiecznik. Jeśli kontrolka nie zapali się w czasie tego testu, należy zlecić 
naprawę układu.

Przełącznik hamulca wydechowego 
 → patrz strona 4-69

OSTROŻNIE
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Kontrolka ostrzegawcza ciśnienia oleju silnikowego
Ta kontrolka ostrzegawcza powinna zapalić 
się po przełączeniu włącznika rozrusznika 
do pozycji „ON“ (załączone) i zgasnąć po 
rozruchu silnika. 
Ta kontrolka zapali się przy włączonym 
silniku, jeśli problem jest z ciśnieniem oleju 
silnikowego, który smaruje części silnika.

Jeśli ta kontrolka zapali się przy włączonym silniku, samochód bezzwłocznie odstawić • 
w bezpiecznym miejscu, gdzie nie będzie przeszkadzać w ruchu drogowym.
Mogła nastąpić awaria układu smarowania. Natychmiast zlecić kontrolę i naprawę w • 
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

PORADA

  Olej silnikowy → patrz strona 7-24

Kontrolka ostrzegawcza zbyt wysokiej prędkości V

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym (MID)
Ta kontrolka ostrzegawcza pojawi się na 
wyświetlaczu w momoncie, gdy prędkość 
samochodu zbliży się do prędkości 
ustawionej na ekranie SPEED WARNING 
(ostrzeżenie o prędkości) wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID.

Jeśli ta kontrolka zapali się podczas jazdy, samochód bezzwłocznie odstawić w • 
bezpiecznym miejscu, gdzie nie będzie przeszkadzać w ruchu drogowym i wykonać 
następujące środki zapobiegawcze:

Wyłączyć silnik. -
Ponownie wykonać rozruch silnik. Sprawdzić, czy kontrolka ostrzegawcza ABS  -
zapali się i następnie zgaśnie.   Jeśli tak, układ ABS jets w porządku. Układ ABS 
działa normalnie. 

Jeśli kontrolka nie zgaśnie lub kilkakrotnie nie zapali się, zlecić jak najszybciej • 
kontrolę i naprawę w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki 
Isuzu Trucks.
Chociaż układ ABS wykazuje pewien problem, hamulce nadal będą działać jak • 
normalne hamulce. W takim wypadku układ ABS nie ma żadnego wpływu na 
działanie układu hamulcowego.

OSTROŻNIE

Układ hamulcowy z systemem ABS) V   
 → patrz strona 4-115
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Kontrolka ostrzegawcza przegrzewania silnika
Ta kontrolka ostrzegawcza zapali się 
(model bez wyświetlacza wielofunkcyjnego 
MID) lub na ekranie wyświetli się komunikat 
(model z wyświetlaczem MID), gdy silnik 
przegrzewa się.  Gdy silnik przegrzewa się, 
wskaźnik temperatury płynu chłodzącego 
w silniku znajduje się na czerwonym 
polu i zapali się kontrolka ostrzegawcza 
przegrzewania silnika (model bez 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID) lub 
na ekranie wyświetli się komunikat (model 
z wyświetlaczem wielofunkcyjnym MID) 
i jednocześnie rozlegnie się dźwiękowy 
sygnał akustyczny.  Bezzwłocznie 
zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, 
sprawdzić samochód i wykonać niezbędne 
środki zapobiegawcze. 

Jeśli płyn chłodzący w silniku jest nadal gorący, nie odkręcać korka chłodnicy.  • 
Gorąca para mogłaby spowodować oparzenia ciała. Płyn chłodzący uzupełnić 
dopiero po ochłodzeniu płynu chłodzącego.

OSTRZEŻENIE

Jeśli jazda samochodem będzie kontynuowana, gdy jest zapalona kontrolka • 
ostrzegawcza przegrzewania silnika (model wyświetlacza wielofunkcyjnego) 
lub gdy na wyświetlaczu jest wyświetlony komunikat (model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID), silnik może się zatrzeć.

Przegrzany silnik wyłączyć dopiero po chwili. W razie natychmiastowego • 
wyłączenia silnika może nastąpić zatarcie silnika.  Podjąć odpowiednie kroki w 
celu rozwiązania problemu przegrzewania silnika.

Uzupełnienie płynu chłodzącego w 
silniku   → patrz strona  7-36

Przegrzewanie silnika  
 → patrz strona  8-22

Model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID

OSTROŻNIE

PORADA
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Kontrolka oleju silnikowego i filtra V

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym (MID)
Ten komunikat pojawi się na wyświetlaczu 
w momencie wybrania ekranu wymiany.
poziomu oleju silnikowego i filtra lub gdy 
zbliża się bądź już nastał czas wymiany oleju 
silnikowego i filtra. Wskazywany jest dystans, 
który pozostał do momentu wymiany lub 
przejechana odległość bez wymiany od 
osiągnięcia tego czasu. 
Ten komunikat wyświetli się po przekręceniu 
włącznika rozrusznika do pozycji „ON“ 
(załączone) wtedy, gdy zbliża się bądź już 
był osiągnięty czas wymiany. Komunikat 
pozostanie na ekranie wyświetlacza, aż 
do momentu jednokrotnego naciśnięcia 
przycisku wyświetlacza wielofunkcyjnego 
MID lub rozruchu silnika. 
W momencie, gdy zapali się kontrolka 
(żółta) oleju silnikowego i filtra, zlecić 
kontrolę i naprawę samochodu w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks. 

Wyświetlacz wielofunkcyjny (MID) V   
 → patrz strona  4-17

Wyświetlenie BŁĘDU  
 → patrz strona  4-33

Olej silnikowy  → patrz strona 7-24
Wymiana oleju silnikowego 

i filtra oleju → patrz strona 7-28

[Kontrola poziomu oleju silnikowego]
Poziom oleju silnikowego sprawdzać przed uruchomieniem silnika. Samochód • 
zaparkować na płaskim, poziomym podłożu. 
Sprawdzić, czy, po około 8 sekundach od przełączenia włącznika rozrusznika • 
do pozycji „ON“ (załączone), wyświetli się kontrolka oleju silnikowego i filtra. 
Po wyłączeniu silnika odczekać 20 do 30 minut i potem sprawdzić poziom oleju.• 
Jednokrotnie lub wielokrotnie nacisnąć przycisk wyświetlacza wielofunkcyjnego, • 
w celu wyświetlenia innego ekranu aniżeli ekranu z kontrolkami oleju 
silnikowego i filtra. 

(Zapali się na żółto, gdy zbliża 
się bądź już nastał czas kolejnej 
wymiany.)

UWAGA
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Kontrolka ostrzegawcza kontroli poziomu oleju silnikowego 
V

Jeśli na ekranie pojawi się kontrolka ostrzegawcza  SPRAWDZIĆ POZIOM OLEJU • 
SILNIKOWEGO , sprawdzić miarką poziom oleju silnikowego.

UWAGA

Wyświetlacz wielofunkcyjny (MID) V   
 → patrz strona 4-17

Olej silnikowy  → patrz strona 7-24
Wymiana oleju silnikowego 

i filtra oleju  → patrz strona 7-28

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym (MID)
Ta kontrolka ostrzegawcza wyświetli się na 
wyświetlaczu, gdy poziom oleju silnikowego 
jest zbyt niski.

Kontrolka filtra powietrza V

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID
Ta kontrolka wyświetli się na wyświetlaczu 
w chwili, gdy zbliża się bądź już nastał 
czas kolejnego czyszczenia wkładu filtra 
powietrza.
Wyczyścić filter powietrza.
Czyszczenie wkładu filtra powietrza  

 → patrz strona 7-52
Wymiana wkładu filtru powietrza  

 → patrz strona 7-50



4-42 ELEMENTY STEROWNICZE I PRZYRZĄDY

Kontrolka ostrzegawcza ładowania akumulatora
Ta kontrolka ostrzegawcza powinna zapalić 
się po przełączeniu włącznika rozrusznika 
do pozycji „ON“ (załączone) i zgasnąć po 
rozruchu silnika. 
Ta kontrolka ostrzegawcza zapali się w 
momencie, gdy przy włączonym silniku 
wystąpi problem w układzie ładowania (na 
przykład poluzowany lub przerwany pas 
napędowy wentylatora).

Pas napędowy wentylatora 
  → patrz strona 7-44
Manipulacja z akumulatorem  

 → patrz strona  7-138
Rozładowany akumulator 

 → patrz strona 8-12

Jeśli ta kontrolka ostrzegawcza zapali się przy włączonym silniku, samochód • 
natychmiast odstawić w bezpiecznym miejscu, gdzie nie będzie przeszkadzać 
w ruchu drogowym i bezzwłocznie zwrócić się do najbliższej autoryzowanej 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks, w celu wykonania przeglądu.

Kontrolka ostrzegawcza silnika
Ta kontrolka ostrzegawcza powinna zapalić 
się po przełączeniu włącznika rozrusznika 
do pozycji „ON“ (załączone) i zgasnąć po 
rozruchu silnika. 
Jeśli ta kontrolka zapali się przy włączonym 
silniku, zwróci uwagę kierowcy na problem 
występujący w elektronicznym układzie 
sterowania silnikiem.  

Jeśli ta kontrolka zapali się przy włączonym silniku, nie jechać zbyt szybko i • 
bezzwłocznie zlecić przegląd samochodu w najbliższej autoryzowanej stacji 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 

PORADA

PORADA
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Kontrolka SVS (wykonaj przegląd samochodu)
Kontrolka SVS zapali się przy przełączeniu 
włącznika rozrusznika do pozycji „ON“ i 
przy wyłączonym silniku, w celu zwrócenia 
uwagi na prawidłowe działanie żarówki.
Ta kontrolka zgaśnie po rozruchu silnika.
Jeśli kontrolka zapali się podczas jazdy, 
bezzwłocznie zlecić przegląd samochodu 
w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.

Kontrolka ostrzegawcza separatora wody (filtru paliwa)
Ta kontrolka ostrzegawcza zapali się 
(model bez wyświetlacza wielofunkcyjnego 
MID) lub na ekranie wyświetli się komunikat 
(model z wyświetlaczem MID), gdy 
występuje konieczność spuszczenia wody 
z separatora wody (filtra paliwowego). 
Wodę spuścić wg instrukcji podanych w 
podrozdziale „Spuszczanie wody z filtra 
paliwowego“ i sprawdzić, czy kontrolka 
ostrzegawcza zgasła. 

Jeśli rozświeci się ta kontrolka • 
ostrzegawcza (model bez 
wyświetlacza wielofunkcyjnego 
MID) lub na ekranie wyświetli się 
komunikat (model z wyświetlaczem 
MID) przy włączonym silniku, 
bezzwłocznie spuścić wodę 
z filtra paliwowego. Jeśli 
jazda samochodem będzie 
kontynuowana przy zapalonej 
kontrolce ostrzegawczej (model 
wyświetlacza wielofunkcyjnego) 
lub gdy na ekranie wyświetli się 
komunikat (model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID), może 
nastąpić uszkodzenie pompy 
paliwowej.

Spuszczanie wody z filtra paliwowego  
 → patrz strona 7-57

Odpowietrzenie układu paliwowego  
 → patrz strona  8-15

Model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID OSTROŻNIE
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Kontrolka ostrzegawcza zrobotyzowanej skrzyni biegów 
Neestronic SA

Ta kontrolka ostrzegawcza powinna zapalić 
się po przełączeniu włącznika rozrusznika 
do pozycji „ON“ (załączone) i zgasnąć po 
około 2 sekundach. 
Ta kontrolka ostrzegawcza powinna 
świecić, gdy wyłącznik awaryjny 
zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic 
znajduje się w pozycji „ON“ (załączone). 
Powinna zgasnąć w chwili przełączenia 
włącznika do pozycji „OFF“ (wyłączone). 

Jeśli ta kontrolka ostrzegawcza zapali się, jak najszybciej zlecić przegląd w • 
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.
Jeśli ta kontrolka ostrzegawcza zapali się podczas jazdy, olej zrobotyzowanej • 
skrzyni biegów Neestronic jest zbyt gorący.  Jak najszybciej zatrzymać się 
w bezpieczny miejscu, gdzie samochód nie będzie przeszkadzać w ruchu 
drogowym. Kontynuować jazdę po zgaśnięciu kontrolki. 

Działanie kontrolki ostrzegawczej 
oraz ostrzegawczego sygnału 
akustycznego zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic 
 → patrz strona  4-91

Samochód zatrzymać przed • 
wykonaniem czynności związanych 
z przełącznikiem.

Kontrolka włączenia redukcji V

Ta kontrolka informacyjna zapali się po 
naciśnięciu opcji „LOW“ (niska prędkość) 
na przełączniku skrzyni redukcyjnej.  
Przełącznik skrzyni redukcyjnej  V  

 → patrz strona 4-127

PORADA

PORADA
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Kontrolka oleju przekładniowego  V

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym (MID)
Ten komunikat wyświetli się na ekranie 
wyświetlacza, gdy wybrano ekran wymiany 
oleju skrzyni biegów lub gdy zbliża się 
bądź już nastąpił czas wymiany oleju 
skrzyni biegów. Wyświetlona odległość 
oznacza odległość, która pozostaje do 
wymiany oleju lub odległość przejechaną 
od momentu upłynięcia czasu wymiany. 
Ten komunikat wyświetli się po 
przełączeniu włącznika rozrusznika do 
pozycji „ON“ (załączone) w momencie, 
gdy zbliża się bądź już był osiągnięty czas 
konserwacji. Komunikat pozostanie na 
ekranie wyświetlacza, aż do momentu 
jednokrotnego naciśnięcia przycisku 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID lub 
rozruchu silnika. 
W momencie, gdy zapali się kontrolka 
(żółta) filtra paliwowego, zlecić kontrolę 
lub naprawę samochodu w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks.
Wyświetlacz wielofunkcyjny (MID) V   

 → patrz strona 4-17
Wyświetlenie BŁĘDU  

 → patrz strona 4-33

(Zapali się na żółto, gdy zbliża 
się bądź już nastał czas kolejnej 
wymiany oleju skrzyni biegów.)
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Kontrolka oleju zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym (MID)
Ten komunikat wyświetli się na ekranie 
wyświetlacza, gdy wybrano ekran 
wymiany oleju zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic lub gdy zbliża się 
bądź już nastąpił czas wymiany płynu 
zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic. 
Wyświetlona odległość oznacza odległość, 
która pozostaje do wymiany oleju lub 
odległość przejechaną od momentu 
upłynięcia czasu wymiany. 
Ten komunikat wyświetli się po 
przełączeniu włącznika rozrusznika do 
pozycji „ON“ (załączone), gdy zbliża się 
bądź już był osiągnięty czas wymiany. 
Komunikat pozostanie wyświetlony na 
ekranie wyświetlacza, aż do momentu 
jednokrotnego naciśnięcia przycisku 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID lub 
rozruchu silnika. 
W momencie, gdy zapali się kontrolka 
(żółta) oleju zrobotyzowanej skrzyni biegów 
Neestronic, zlecić kontrolę lub naprawę 
samochodu w najbliższej autoryzowanej 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks.
Wyświetlacz wielofunkcyjny (MID) V   

 → patrz strona 4-17
Wyświetlenie BŁĘDU 

 → patrz strona 4-33

(Zapali się na żółto, gdy zbliża 
się bądź już nastał czas kolejnej 
wymiany.)
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Kontrolka filtra paliwowego V

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym (MID)
Ten komunikat wyświetli się na 
wyświetlaczu, gdy jest wybrany ekran 
wymiany filtra paliwowego lub gdy zbliża 
się bądź już nastąpił czas wymiany filtra 
paliwowego. Wyświetlona odległość 
oznacza odległość, która pozostaje do 
wymiany filtru lub odległość przejechana 
od momentu upłynięcia czasu wymiany. 
Ten komunikat wyświetli się po 
przełączeniu włącznika rozrusznika 
do pozycji „ON“ (załączone) w chwili, 
gdy zbliża się bądź już był osiągnięty 
czas wymiany. Komunikat pozostanie 
wyświetlony na ekranie wyświetlacza, aż 
do momentu jednokrotnego naciśnięcia 
przycisku wyświetlacza wielofunkcyjnego 
MID lub rozruchu silnika. 
W momencie, gdy zapali się kontrolka 
(żółta) filtra paliwowego, zlecić kontrolę 
lub naprawę samochodu w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks.
Wyświetlacz wielofunkcyjny (MID) V   

 → patrz strona  4-17
Wyświetlenie BŁĘDU 

 → patrz strona 4-33

(Zapali się na żółto, gdy zbliża 
się bądź już nastał czas kolejnej 
wymiany.)
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Kontrolka  płynu wspomagania kierownicy V

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym (MID)
Ten komunikat wyświetli się na ekranie 
wyświetlacza, gdy wybrano ekran wymiany 
płynu wspomagania kierownicy lub gdy 
zbliża się bądź już nastąpił czas wymiany 
płynu. Wyświetlona odległość oznacza 
odległość, która pozostaje do wymiany 
płynu lub odległość przejechana od 
momentu upłynięcia czasu wymiany. 
Ten komunikat wyświetli się po przełączeniu 
włącznika rozrusznika do pozycji „ON“ 
(załączone), gdy zbliża się bądź już był 
osiągnięty czas wymiany. Komunikat 
pozostanie na ekranie wyświetlacza, aż 
do momentu jednokrotnego naciśnięcia 
przycisku wyświetlacza wielofunkcyjnego 
MID lub rozruchu silnika. 
W momencie, gdy zapali się kontrolka 
(żółta) płynu wspomagania kierownicy, 
zlecić kontrolę lub naprawę samochodu 
w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.
Wyświetlacz wielofunkcyjny (MID) V   

 → patrz strona  4-17
Wyświetlenie BŁĘDU
  → patrz strona 4-33

(Zapali się na żółto, gdy zbliża 
się bądź już nastał czas kolejnej 
wymiany.)
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Kontrolka przełożenia opon V

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym (MID)
Ten komunikat wyświetli się na 
wyświetlaczu, gdy wybrano ekran 
przełożenia opon lub gdy zbliża się 
bądź już nastąpił czas przełożenia opon. 
Wyświetlona odległość oznacza odległość, 
która pozostaje do przełożenia opon lub 
odległość przejechana od upłynięcia czasu 
przełożenia opon..
Ten komunikat wyświetli się po 
przełączeniu włącznika rozrusznika do 
pozycji „ON“ (załączone) wtedy, gdy 
zbliża się bądź już był osiągnięty czas 
przełożenia opon. Komunikat pozostanie 
na ekranie wyświetlacza, aż do momentu 
jednokrotnego naciśnięcia przycisku 
wyświetlacza wielofunkcyjnego MID lub 
rozruchu silnika. 
Jeśli kontrolka przełożenia opon (żółta) jest 
zapalona, należy przełożyć opony.
Wyświetlacz wielofunkcyjny (MID) V   

 → patrz strona 4-17
Wyświetlenie BŁĘDU  

 → patrz strona 4-33
Przełożenie opon  → patrz strona 7-87

(Zapali się na żółto, gdy zbliża się 
bądź już nastał czas kolejnego 
przełożenia opon.)
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Kontrolka kierunkowskazu i światła awaryjnego
Gdy włącznik rozrusznika jest w pozycji 
„ON“ (załączone), któraś z kontrolek 
ostrzegawczych zapali się po uruchomieniu 
kierunkowskazu.
Obie kontrolki są zapalone przy włączonych 
światłach awaryjnych, bez względu na 
pozycję włącznika rozrusznika.
Dźwignia kierunkowskazów 
  → patrz strona 4-65

Te kontrolki nie będą świecić, jeśli żarówki są przepalone. Kontrolki mogą • 
nieprawidłowo świecić, jeśli użyto żarówki o niewłaściwej mocy Watów. 

  

Kontrolka ostrzegawcza poziomu paliwa
Ta kontrolka ostrzegawcza zapali się 
(model bez wyświetlacza wielofunkcyjnego 
MID) lub wyświetli się na ekranie 
wyświetlacza komunikat (model z 
wyświetlaczem MID), gdy przy włączonym 
silniku poziom paliwa w baku obniży się do 
granicy krytycznej.

Kontrolka poziomu paliwa 
  → patrz strona 4-13
Jeśli zabraknie paliwa  

 → patrz strona 8-14

Model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID

MFU8Z0SH003501

Kontrolka niskiego poziomu paliwa

Jeśli zapali się kontrolka poziomu • 
paliwa (model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID) lub na ekranie 
wyświetlacza wyświetli się komunikat 
(model wyświetlaczem wielofunkcyjnym 
MID), należy jak najszybciej uzupełnić 
paliwo. 
Jeśli paliwo w samochodzie skończyło • 
się, trzeba koniecznie wykonać 
odpowietrzenie systemu paliwowego. 

PORADA

PORADA
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Kontrolka tylnych świateł przeciwmgielnych V

Ta kontrolka jest zapalona przy 
rozświeconych tylnych światłach 
przeciwmgielnych.
Przełącznik świateł przeciwmgielnych 

V   → patrz strona 4-68

Kontrolka świateł drogowych
Ta kontrolka zapali się przy włączonych 
światłach drogowych lub z włączonym 
oświetleniem ostrzegawczym.
Przełącznik świateł 

 → patrz strona 4-64

Kontrolka ostrzegawcza hamulca postojowego
Ta kontrolka ostrzegawcza zapali się w 
przypadku zaciągnięcia dźwigni hamulca 
postojowego.

Zapalenie się kontrolki nie • 
oznacza stuprocentowej pewności, 
że hamulec postojowy jest 
wystarczająco mocno zaciągnięty.  
Hamulec postojowy musi być 
wystarczająco mocno zaciągnięty i 
zabezpieczony.
Unikać jazdy z zaciągniętym • 
hamulcem postojowym.

OSTROŻNIE
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Kontrolka hamulca wydechowego
Ta kontrolka zapali się podczas włączenia 
przełącznika hamulca wydechowego.

Kontrolka hamulca wydechowego • 
miga w przypadku wystąpienia 
problemu w układzie hamulca 
wydechowego.  Samochód 
należy jak najszybciej oddać do 
przeglądu i naprawy w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.

Przełącznik hamulca wydechowego  
 → patrz strona 4-69

Kontrolka układu HSA (asystent ruszania pod górę) V

Kontrolka zapali się przy włączonym 
układzie HSA (asystent ruszania pod górę). 
Kontrolka miga i słychać dźwiękowy sygnał 
akustyczny w momencie, gdy kierowca 
opuści fotel przy włączonym układzie 
HSA, jeśli układ HSA jest używany przez 
dłuższy czas, samochód porusza się 
przy włączeniu układu HSA lub w razie 
problemu związanego z układem HSA.

W razie problemu z układem • 
HSA, układ dezaktywować i 
zlecić przegląd w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.

Asystent ruszania pod górę (HSA) V   
 → patrz strona 4-98

PORADA

PORADA
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Jeśli podczas jazdy kontrolka ASR zapali się na żółto i włącznik ASR jest • 
w pozycji OFF (wyłączony), samochód odstawić w bezpiecznym miejscu i 
wykonać następujące czynności:

Wyłączyć silnik. -
Przełączyć włącznik rozrusznika do pozycji „ON“ (Załączony).  Jeśli kontrolka  -
zapali się na żółto i potem po około 2 sekundach zapali się na zielono, to 
układ jest sprawny.  Układ ASR działa normalnie. 

Jeśli kontrolka nie zgaśnie lub kilkakrotnie zapali się, zlecić jak najszybciej • 
kontrolę i naprawę w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks.

Kontrolka ASR V

Przy obracaniu włącznika rozrusznika do 
pozycji „ON“ (załączone) kontrolka powinna 
zapalić się i przed zgaśnięciem za około 2 
sekundy zmienić kolor z żółtego na zielony. 
Ta kontrolka będzie nadal świecić na 
zielono, jeśli działa układ antypoślizgowy  
ASR.  Kontrolka zapali się na żółto w 
razie wystąpienia problemu w układzie 
ASR lub dezaktywacji układu ASR przez 
przełączenie włącznika ASR do pozycji 
OFF (wyłączone).

Układ antypoślizgowy (ASR) V   
 → patrz strona 4-120

Kontrolka grzania świec żarowych
Ta kontrolka zapali się po przełączeniu 
włącznika rozrusznika do pozycji „ON“ 
(załączone) i zgaśnie po zakończeniu 
wstępnego nagrzewania silnika. Po 
zgaśnięciu wskaźnika, silnik można 
uruchomić. 
Uruchomienie silnika  → patrz strona 4-4

Kontrolka systemu nagrzewania V

Ta kontrolka zapali się przy naciśnięciu 
włącznika rozgrzewania. Jeśli ta kontrolka 
jest zapalona, to znaczy, że silnik się 
nagrzewa.
Włącznik rozgrzewania V   

 → patrz strona 4-63

OSTROŻNIE
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Kontrolka trybu ECONO SA

Ta kontrolka ostrzegawcza powinna zapalić 
się po przełączeniu włącznika rozrusznika 
do pozycji „ON“ (załączone) i zgasnąć po 
około 2 sekundach. 
Ta kontrolka zapali się, gdy wybrano tryb 
ECONO.
  Tryb ECONO → patrz strona 4-89

Kontrolka trybu ruszania na pierwszym biegu SA

Ta kontrolka ostrzegawcza powinna zapalić 
się po przełączeniu włącznika rozrusznika do 
pozycji „ON“ (załączone) i zgasnąć po około 2 
sekundach. 
Ta kontrolka zapali się, gdy wybrano tryb 
ruszania na pierwszym biegu.
  Tryb ruszania na pierwszym biegu 
  → patrz strona  4-88

Ta kontrolka zapali się podczas włączenia 
głównego włącznika tempomatu. 
Ta kontrolka zapali się przy przełączaniu 
włącznika rozrusznika do pozycji 
„ON“ (załączone) i zgaśnie po około 5 
sekundach. 
Główny włącznik tempomatu  

 → patrz strona 4-108

Kontrolka przełącznika głównego tempomatu V

Ta kontrolka zapali się, gdy prędkość 
samochodu jest ustawiona za pomocą 
włącznika ustawienia tempomatu i 
samochód jest w trybie tempomatu.
Ta kontrolka zapali się przy przełączaniu 
włącznika rozrusznika do pozycji 
„ON“ (załączone) i zgaśnie po około 5 
sekundach. 
Włącznik ustawienia tempomatu 

 → patrz strona 4-109

Kontrolka ustawienia tempomatu V
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Kontrolka przystawki odbioru mocy V

Ta kontrolka zapali się przy naciśnięciu 
włącznika PTO. 
Przystawka odbioru mocy (PTO) V   

 → patrz strona 4-128

LNU740SH001201

Kontrolka napędu wszystkich kół 4WD 
zapali się na desce rozdzielczej w 
przypadku użycia przycisku 4WD w 
celu dokonania wyboru opcji 4WD. W 
przypadku użycia włącznika 4WD, przed 
jazdą sprawdzić, czy kontrolka zapaliła się i 
zgasła zgodnie z oczekiwaniem.
  Włącznik napędu wszystkich kół  4WD
   → patrz strona 4-126

Kontrolka napędu wszystkich kół  4WD V

Kontrolka filtra DPD
Model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego (MID)
Kontrolka automatycznej regeneracji filtra 
DPD (zielona) zapali się w momencie, gdy 
przebiega automatyczna regeneracja filtra 
DPD. 
Ta kontrolka zapali się przy przełączeniu 
włącznika rozrusznika do pozycji „ON“ 
(załączone) i zgaśnie po rozruchu silnika. 

Ta kontrolka zapali się przy przełączeniu 
włącznika rozrusznika do pozycji „ON“ 
(załączone) i zgaśnie po rozruchu silnika. 
Jeśli zapali się kontrolka ręcznej 
regeneracji filtra DPD, trzeba wykonać 
ręczną regenerację filtra DPD.

Kontrolka automatycznej 
regeneracji  
filtra DPD

(Zielona)

Kontrolka ręcznej regeneracji  
filtra DPD

(żółta)
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Jeśli pojazd jest wyposażony w przystawkę odbioru mocy (PTO) lub PTO jest • 
włączona przez dłuższy czas, sprawdzić, czy nie zapaliła się kontrolka ręcznej 
regeneracji filtra DPD (żółta). 
W przypadku biegu jałowego silnika przez dłuższy czas, może zapalić się • 
kontrolka ręcznej regeneracji filtra DPD (żółta) i może nastąpić automatyczna 
regeneracja filtra DPD.

Filtr cząstek stałych (DPD)  
 → patrz strona 2-50

Filtr cząstek stałych (DPD)  
 → patrz strona 4-154

Ręczna regeneracja DPD  
 → patrz strona 4-156

Przebieg opcjonalnej regeneracji filtra 
DPD  → patrz strona 4-159

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID
Jeśli na wyświetlaczu wyświetli się 
komunikat AUTO REGEN. (zielony), 
właśnie przebiega automatyczna 
regeneracja filtra DPD.

Jeśli na wyświetlaczu miga komunikat 
PUSH DPD SWITCH (żółty), trzeba 
wykonać ręczną regenerację filtra DPD.

Jeśli na wyświetlaczu wyświetli się 
komunikat MANUAL REGEN. (żółty), 
przebiega ręczna regeneracjia filtra DPD.

Nacisnąć i przytrzymać włącznik filtra DPD, 
aż do mementu, gdy na wyświetlaczu 
wyświetli się komunikat „CHECKING PM 
LEVEL“ (żółty). Gdy się pojawi komunikat, 
system sprawdzi, czy można wykonać 
opcjonalną regenerację.  Jeśli system 
oceni, że można wykonać opcjonalną 
regenerację, wyświetli się migający 
komunikat „PUSH DPD SWITCH“.
Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się 
komunikat „PUSH DPD SWITCH“, oznacza 
to, że nie można wykonać opcjonalnej 
regeneracji.

(Zielona)

(żółta)

(żółta)

(żółta)

OSTROŻNIE
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Wyświetlacz wielofunkcyjny (MID)  V   
 → patrz strona 4-17

Filtr cząstek stałych (DPD)  
 →  patrz strona 2-50

Filtr cząstek stałych (DPD)  
 → patrz strona 4-154

Ręczna regeneracja DPD 
 → patrz strona 4-156

Przebieg opcjonalnej regeneracji filtra 
DPD  → patrz strona 4-159

Jeśli samochód posiada przystawkę odbioru mocy PTO, sprawdzić, czy miga • 
komunikat „PUSH DPD SWITCH“ (żółty), w przypadku używania przystawki 
odbioru mocy przez dłuższy czas. 
W przypadku biegu jałowego silnika przez dłuższy czas, na wyświetlaczu • 
wielofunkcyjnym MID może wyświetlić się komunikat „MANUAL REGEN.“ (żółty) 
i może nastąpić automatyczna regeneracja.

Awaria urządzenia pomiarowego  V

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID
Ten komunikat wyświetli się na wyświetlaczu 
w przypadku problemu z deską rozdzielczą.   
Jeżeli komunikat jest wyświetlony, deska 
rozdzielcza nie działa prawidłowo.
Zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, 
wyłączyć silnik i ponownie go uruchomić. 
Jeżeli komunikat wyświetli się ponownie, 
należy skontaktować się z najbliższą 
autoryowaną stacją obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks. 

Błąd systemu CAN V

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID
Ten komunkat wyświetli się na desce 
rozdzielczej w momencie, gdy deska rozdzielcza 
nie potrafi nawiązać normalnej kmunikacji z 
podłączonymi układami.
Jeśli wyświetli się błąd CAN, wskaźnik 
temperatury płynu chłodzącego oraz 
sygnalizacje dźwiękowe nie będą prawidłowo 
działać. Zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, 
wyłączyć silnik i ponownie go uruchomić. Jeżeli 
komunikat wyświetli się ponownie, należy 
skontaktować się z najbliższą autoryowaną 
stacją obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 

OSTROŻNIE
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Ostrzeżenie

Rodzaj 
dźwiękowego 

sygnału 
ostrzegawczego

Położenie

Stan 
W kabinie Poza 

kabiną

Wspomaganie 
układu 
hamulcowego

Ciągły sygnał • × Patrz strona 4-36

Silnik 
przegrzewa się 

Ciągły sygnał 
przerywany • × Silnik przegrzał się 

Cofanie V
Długi powtarzający 
się sygnał  • • Dźwignia zmiany biegów była 

przełożona do pozycji „R“.

Kontrolka 
ręcznej 
regeneracji V

Krótki powtarzany 
sygnał Trzy razy ×

Miga komunikat „PUSH 
DPD SWITCH“ (model 
z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID)

Krótki sygnał Jeden raz ×

Kontrolka (żółta) ręczna 
regeneracja filtra DPD miga. 
(model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID)

HSA V Patrz strona 4-116 * × Patrz strona 4-116
Zrobotyzowana 
skrzynia biegów 
Neestronic SA

Patrz strona 4-100 * × Patrz strona 4-100

•: Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy ×: Bez dźwiękowego sygnału ostrzegawczego  
*: Patrz kolumna „Stan“.

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy rozlegnie się w następujących przypadkach: 

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy nie musi włączyć się w razie problemu.  • 
Jeśli  włączy się, system należy sprawdzić. Zwrócić się do najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 
W nocy dźwiękowy sygnał ostrzegawczy cofania można ściszyć, przełączając • 
włącznik światła do pozycji „ON“. 

W przypadku modeli ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic, przy • 
przełączeniu włącznika rozrusznika do pozycji „ON“ (załączone), rozlegnie się 
na 1 sekundę dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. 

UWAGA

PORADA
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WŁĄCZNIKI

● Włącznik rozrusznika 4-60

● Pokrętło sterowania biegu jałowego V 4-62

● Włącznik nagrzewania V 4-63

● Przełącznik świateł 4-64

● Regulacja pochylenia świateł V 4-66

● Włącznik przednich świateł przeciwmgielnych V 4-67

● Włącznik tylnych świateł przeciwmgielnych V 4-68

● Przycisk świateł awaryjnych 4-68

● Przełącznik hamulca wydechowego 4-69

● Dźwignia wycieraczek i spryskiwacza szyby przedniej 4-71

● Oświetlenie ostrzegawcze 4-73

● Włącznik zdalnego sterowania lusterek V 4-73

● Włącznik ogrzewania lusterek V 4-74
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Włącznik rozrusznika

Włącznik rozrusznika podczas jazdy nigdy nie wolno obracać do pozycji • 
„LOCK“ (zablokowane).  Kluczyk może wypaść ze stacyjki, powodując blokadę 
kierownicy. Jest to bardzo niebezpieczne.

Po włączeniu silnika włącznik rozrusznika nie obracać do pozycji „START“ • 
(rozruch).  Może nastąpić uszkodzenie silnika rozrusznika.
Używanie urządzeń elektrycznych, na przykład systemów audio, przez • 
dłuższy czas przy wyłączonym silniku, może oznaczać zupełne rozładowanie 
akumulatora. 

OSTRZEŻENIE

PORADA
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LNU740SH001601

LNU740SH001501

Włącznik rozrusznika
LOCK :  W tej pozycji można włożyć lub 

wyjąć kluczyk. 
W celu zablokowania kierownicy 
należy wyjąć kluczyk i 
przekręcić kierownicę do 
momentu jej zablokowania.  
Kierownica zablokuje się, w 
celu zapobieżenia kradzieży 
samochodu. W celu przełączenia 
włącznika rozrusznika do pozycji 
„LOCK“ (zablokowane), wcisnąć 
i przytrzymać kluczyk w pozycji 
„ACC“ (aktywacja przyrządów) i 
następnie przełączyć do pozycji  
„LOCK“ (zablokowane). 

ACC :  Niektóre urządzenia dźwiękowe 
oraz inne akcesoria, mogą być 
używane, gdy kluczyk znajduje 
się w tym położeniu. 

ON :  Kluczyk pozostaje w tej pozycji, 
gdy silnik jest uruchomiony.  
Ta pozycja również służy do 
wstępnego nagrzewania silnika 
przed rozruchem silnika.

START :  W tej pozycji następuje rozruch 
silnika. Kluczyk zwolnić natychmiast po 
rozruchu silnika.   Kluczyk automatycznie 
powróci do pozycji „ON“ (załączone). 

Jeśli kluczyk nie można przełączyć • 
z pozycji „LOCK“ (zablokowane) 
do pozycji „ON“ (załączone), lekko 
kręcić kierownicą, raz w prawo i raz 
w lewo i jednocześnie próbować 
przekręcać kluczyk.

UWAGA
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Włączony silnik w niewentylowanym pomieszczeniu może doprowadzić do • 
zatrucia organizmu tlenkiem węgla.  W celu uruchomienia i rozgrzania silnika 
należy wybrać miejsce z dobrą wentylacją.  Jeśli samochód posiada filtr cząstek 
stałych DPD, podczas regeneracji może nastąpić krótkotrwała emisja białego 
dymu w wyniku spalania cząstek stałych . W celu przeprowadzenia ręcznej 
regeneracji, wybrać pomieszczenie z dobrą wentylacją. 
Jeśli pokrętło sterowania biegu jałowego pozostanie w pozycji wysokich obrotów • 
i nie będzie przełączone z powrotem do pozycji najniższych obrotów, samochód 
prawdopodobnie przy ruszaniu z miejsca wykona nieprzewidziany ruch w 
kierunku do przodu lub podczas jazdy zużyje więcej paliwa bądź też okres 
żywotności sprzęgła ulegnie skróceniu. 
Przed jazdą nie wolno zapomnieć o tym, by pokrętło sterowania biegu jałowego 
przekręcić do pozycji najniższych obrotów.

LNU8Z0SH001201

Pokrętło sterowania biegu jałowego

Pokrętło sterowania biegu jałowego V

To pokrętło jest używane w celu nagrzania 
silnika. Przekręcenie pokrętła w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek spowoduje 
zwiększenie obrotów bez konieczności 
użycia pedału przyspieszenia. 
Po użyciu w celu nagrzania silnika, pokrętło 
obrócić z powrotem w kierunku przeciwnym 
do wskazówek zegara i pozostawić je w tej 
pozycji.

Zakres roboczy pokrętła sterowania • 
biegu jałowego wynosi 300 stopni.  
Nie przekręcać pokrętłem poza ten 
zakres.  Niebezpieczeństwo awari 
samochodu.

MFU8Z0SH017401

Kąt ustawienia

OSTRZEŻENIE

PORADA
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Pokrętło sterowania biegu jałowego należy użyć podczas uruchamiania silnika • 
w celu ustabilizowania obrotów silnika, jeśli silnik pracuje nieregularnie.
Jeśli samochód posiada filtr DPD i właśnie przebiega proces ręcznej regeneracji • 
filtra DPD, pokrętło sterowania biegu jałowego zupełnie przekręcić w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w celu zmniejszenia obrotów, jeśli 
przedtem pokrętło było przekręcone w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara, w celu zwiększenia obrotów silnika. 

Uruchomienie silnika
  → patrz strona 4-4
Filtr cząstek stałych (DPD)  

 → patrz strona 4-154

Włącznik nagrzewania V

Ten włącznik służy do podgrzania płynu 
chłodzącego przy niskich temperaturach w 
celu zwiększenia skuteczności ogrzewania 
i/lub odmrażania lub zwiększenia 
skuteczności ogrzewania, gdy samochód 
jest zaparkowany. Uruchomić silnik i 
wcisnąć włącznik nagrzewania. Kontrolka 
układu nagrzewania zapali się na desce 
rozdzielczej i silnik nagrzeje się szybciej. 
W momencie nagrzania silnika, wcisnąć 
włącznik ponownie w celu ustawienia 
włącznika nagrzewania do pozycji „OFF“ 
(wyłączone).  Kontrolka zgaśnie.

- Układ nagrzewania nie działa przy naciśniętym włączniku nagrzewania w • 
przypadku, gdy silnik jest wystarczająco nagrzany, lub gdy samochód już ruszył. 
Jeśli samochód posiada pokrętło sterowania biegu jałowego, zwiększenie • 
obrotów na 1 000 obr./min. lub wyżej za pomocą pokrętła, dezaktywuje 
układ nagrzewania. W takim przypadku układ nie będzie działać, nawet przy 
naciśniętym włączniku nagrzewania i zapali się kontrolka układu nagrzewania.
Jeśli samochód jest wyposażony w system ABS, kontrolka układu nagrzewania • 
może zgasnąć i nastąpić dezaktywacja układu, pomimo tego, że włącznik 
nagrzewania znajduje się nadal w położeniu „ON“ (załączone). 

MFU8Z0SH018001

UWAGA

UWAGA
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MFU8Z0SH018101

Kombinowany przełącznik świateł

W celu włączenia/wyłączenia odpowiednich 
świateł, przekręcić końcową część dźwigni 
przełącznika wielofunkcyjnego do wybranej 
pozycji wg tabelki.

Przełącznik świateł można użyć, gdy • 
włącznik rozrusznika jest w pozycji 
„LOCK“ (zablokowane) lub „ACC“ 
(aktywacja przyrządów). Światła nie 
wolno mieć włączone przez dłuższy 
czas, jeśli silnik jest wyłączony. W 
przeciwnym razie akumulator może 
rozładować się, co spowoduje brak 
możliwości rozruchu silnika.

Nazwa
Położenie

Światła główne

WYŁ.

WYŁ.

ZAŁ.
ZAŁ.

Światła pozycyjne

ZAŁ.
Światła obrysowe
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Podświetlenie przyrządów

Tylne światła przeciwmgielne V WYŁ. WYŁ.

MFU740SH001501

Przełączanie pomiędzy światłami 
drogowymi i światłami mijania
W celu przełączania pomiędzy światłami 
mijania i drogowymi pociągnąć dźwignię 
przełącznika świateł do przodu lub do tyłu.
Aby włączyć światła drogowe, przesunąć 
dźwignię do przodu; w celu ponownego 
włączenia świateł mijania, przesunąć 
dźwignię z powrotem do siebie. 
Jeżeli są włączone światła drogowe, 
kontrolka świateł drogowych zapali się na 
desce rozdzielczej.

Przełącznik świateł

PORADA
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Kierowca powinien używać świateł • 
mijania zawsze, gdy zauważy 
pojazd jadący z naprzeciw lub 
pojazd jadący przed nim w tym 
samym pasie. 

Żarówka nie świeci 
 → patrz strona 8-24

MFU8Z0SH018301

Przełączanie między światłami 
drogowymi i światłami mijania 
(oświetlenie ostrzegawcze)
Lekki ruch dźwigni do siebie i poluzowanie 
spowoduje włączenie i wyłączenie świateł 
drogowych.  Jednocześnie zapali się i 
zgaśnie kontrolka świateł drogowych na 
desce rozdzielczej. Funkcję stosować jako 
sygnalizację ostrzegawczą dla drugiego 
pojazdu lub w innym celu.

MFU8Z0SH018401

Skręt w prawo - przesunąć dźwignię 
kierunkowskazów w górę; skręt w lewo - 
przesunąć dźwignię kierunkowskazów w 
dół. Tak by zawsze zapaliły się odpowiednie 
kierunkowskazy.

Dźwignia kierunkowskazów

Kierunkowskazy rozświecą się • 
również, gdy włącznik rozrusznika 
jest w pozycji „LOCK“ (zablokowane) 
lub „ACC“ (aktywacja przyrządów).  
Kierunkowskazy nie wolno mieć 
włączone przez dłuższy czas, jeśli 
silnik jest wyłączony.  W przeciwnym 
razie akumulator może rozładować 
się, co spowoduje brak możliwości 
rozruchu silnika.

PORADA

UWAGA
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LNU740SH002201

Regulacja pochylenia świateł przednich V

Model ze światłami halogenowymi
Pochylenie światła można regulować 
w czeterech różnych poziomach.  Jeśli 
ładunek spowoduje podniesienie świateł, 
użyć przełącznika w celu pochylenia 
świateł.
W przypadku pojazdu bez ładunku, 
przełącznik powinien być ustawiony w 
pozycji najwyższej.  (pozycja „0“)

Unikać zbyt dużego pochylenia • 
świateł.   
Oświetlenie mogłoby ograniczyć 
widoczność do poziomu 
stwarzającego zagrożenie wypadku.

Światła boczne V

Światła boczne służą do oświetlenia w nocy 
przestrzenie w zakręcie, w który samochód 
wjeżdża. Przy rozświeconych światłach, 
światła mijania będą współpracować z 
kierunkowskazami. 
Żarówka nie świeci  

 → patrz strona 8-24

LNU740SH008701

W przypadku łagodnego manewru skręcania, kierunkowskaz należy wyłączyć • 
ręcznie. 
Przy manewrze mijania lub zmianie pasa ruchu przesunąć dźwignię 
kierunkowskazów do połowy w górę lub w dół i przetrzymać w takiej pozycji.  
Kierunkowskaz będzie migać do czasu trzymania dźwigni kierunkowskazów 
w górę lub w dół.  Po zwolnieniu dźwignia automatycznie wraca do położenia 
wyjściowego. 

UWAGA

OSTROŻNIE
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Włącznik przednich świateł przeciwmgielnych V

Przełącznik reflektorów przednich znajduje 
się w położeniu   lub   i jest 

włączony ten przycisk, włączą się przednie 
światła przeciwmgielne oraz kontrolka 
przednich świateł przeciwmgielnych.  Aby 
wyłączyć światła przeciwmgielne, należy 
ponownie nacisnąć przycisk.  Światła 
przeciwmgielne zapewniają lepszą 
widoczność na przykład we mgle.

LNU8Z0SH001401

Włącznik przednich 
świateł przeciwmgielnych

Kontrolka świateł 
przeciwmgielnych

W razie wymiany żarówki przednich • 
świateł przeciwmgielnych, nie 
używać żarówki o poborze mocy 
wyższym niż wskazanym.  Zagraża 
niebezpieczeństwo spalenia 
okablowania.

Żarówka nie świeci  
 → patrz strona 8-24

Model NHR

LNU8Z0SH001601

Włącznik przednich 
świateł przeciwmgielnych

Kontrolka świateł 
przeciwmgielnych

Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS

OSTRZEŻENIE
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Przycisk świateł awaryjnych
Światła awaryjne są przydatne w celu 
ostrzeżenia innych użytkowników drogi, 
gdy samochód stoi na drodze w wyniku 
wypadku lub awarii samochodu.
Jeśli włącznik rozrusznika jest w 
dowolnej pozycji i przycisk świateł 
awaryjnych zostanie włączony, 
kontrolka kierunkowskazów i wszystkie 
kierunkowskazy zaczną migać, w celu 
sygnalizowania stanu awaryjnego.  
Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje 
wyłączenie świateł.

Światła awaryjne nie wolno mieć włączone przez dłuższy czas, jeśli silnik • 
jest wyłączony. W przeciwnym razie akumulator może rozładować się, co 
spowoduje brak możliwości rozruchu silnika.

LNU740SH002501

Włącznik tylnych świateł przeciwmgielnych V

Przełącznik reflektorów znajduje się w 
położeniu  , włączą się tylne światła 

przeciwmgielne oraz kontrolka tylnych 
świateł przeciwmgielnych.  Ten przycisk 
należy używać w razie złej widoczności, na 
przykład we mgle.

MFU8Z0SH018201

W razie wymiany żarówki tylnych • 
świateł przeciwmgielnych, nie 
używać żarówki o poborze mocy 
wyższym niż wskazanym. Zagraża 
niebezpieczeństwo spalenia 
okablowania.

Żarówka nie świeci  
 → patrz strona 8-24

OSTRZEŻENIE

PORADA
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MFU8Z0SH018601

Przełącznik hamulca wydechowego

Aby aktywować hamulec wydechowy, 
należy pociągnąć dźwignię do siebie.
Zapali się kontrolka hamulca 
wydechowego. Wciśnięcie pedału 
przyspieszenia lub sprzęgła (jeżeli 
chodzi o samochód z ręczną skrzynią 
biegów), powoduje dezaktywację 
hamulca wydechowego. Poluzowanie 
pedału powoduje aktywację hamulca 
wydechowego.
 • Jeśli samochód posiada 

zrobotyzowaną skrzynię biegów 
Neestronic, hamulec wydechowy 
jest dezaktywowany podczas zmiany 
biegów lub przy zmniejszeniu 
obrotów silnika przed zatrzymaniem 
samochodu. Hamulec wydechowy 
ponownie zostanie aktywowany po 
dokończeniu zmiany biegu lub przy 
odpowiednim wzroście ilości obrotów 
silinka. 

Jeśli rozlegnie się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy przy aktywnym hamulcu • 
wydechowym, bezzwłocznie odstawić samochód w bezpieczne miejsce i zlecić 
przegląd w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks.
Chociaż dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji „N“, hamulec • 
wydechowy dezaktywuje się dopiero po nagrzaniu silnika, jeśli jest włączony 
układ nagrzewania.

Użycie hamulca wydechowego • 
na śliskiej drodze (powierzchnia 
drogi jest mokra, oblodzona 
lub zaśnieżona) jest bardzo 
niebezpieczne, ponieważ może 
nastąpić poślizg opon. 

Kontrolka hamulca wydechowego

OSTROŻNIE

PORADA
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Jeśli samochód jest wyposażony w system ABS, hamulec wydechowy może • 
dezaktywować się w czasie zadziałania ABS, pomimo tego, że przełącznik 
hamulca wydechowego będzie w pozycji „ON“ (załączone) i będzie zapalona 
kontrolka hamulca wydechowego. Hamulec wydechowy może dezaktywować 
się tymczasowo, gdy pojazd przejeżdża po nierównej drodze, gdy pedał 
hamowania nie jest wciśnięty.

Jeśli podczas jazdy przełącznik hamulca 
wydechowego zostanie pociągnięty w 
kierunku do siebie, kontrolka hamulca 
wydechowego zapali się na desce 
rozdzielczej i następuje gwałtowne 
hamowanie silnikiem. Hamulec wydechowy 
nie aktywuje się przy włączonej kontrolce 
hamulca wydechowego również w 
następujących warunkach:
 • Pedał przyspieszenia lub pedał 

sprzęgła jest wciśnięty (model z 
ręczną skrzynią biegów).

 • Dźwignia zmiany biegów znajduje się 
w pozycji „N“.

 • Samochód porusza się maksymalną 
prędkością 5 km/h. 

 • Podczas zmiany biegów (model ze 
zrobotyzowaną skrzynią biegów 
Neestronic).

UWAGA
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Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy przedniej szyby

Aby użyć wycieraczki szyby przedniej i spryskiwaczy, włącznik rozrusznika musi być w 
pozycji „ON“ (załączone). 

MFU8Z0SH017801

(Wysoka 
częstotliwość)

(Niska częstotliwość)

(Przerywane)

(Wyłączone)

Włącznik wycieraczek szyby przedniej 
posiada następujące położenia robocze

Położenie 
dźwigni

LNU740SH015201

Stan 
roboczy 

wcieraczek

System 
wyłączony.

V  Praca 
przerywana
(mżawka)

Praca 
ciągła, niska 
częstotliwość
(lekki deszcz)

Praca ciągła, 
wysoka 

częstotliwość
(intensywne 

opady)

Przełącznik wycieraczek przedniej szyby

Układ bezpieczeństwa może • 
spowodować zatrzymanie pracy 
wycieraczek, jeśli silnik jest zbyt 
obciążony. W takim przypadku 
przekręcić pierścień na dźwigni do 
pozycji „OFF“ (wyłączone) i za kilka 
minut sprawdzić, czy wycieraczki 
pracują normalnie.  Jeśli praca 
wycieraczek jest przerywana regularnie, 
wyłączyś je i skontaktować się z 
serwisem w najbliższej autoryzowanej 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks. 
Przed włączeniem wycieraczek należy • 
sprawdzić, czy pióra wycieraczek nie 
są przyklejone do szyby przedniej.  
Jeśli pióra są przyklejone do szyby 
przedniej i wycieraczki będą włączone, 
wycieraczka może pęknąć lub 
może dojść do uszkodzenia napędu 
wycieraczek.  
Jeżeli szyba jest sucha, nie włączać • 
wycieraczek. Powierzchnia szyby 
może ulec uszkodzeniu.  W przypadku 
wycierania suchej powierzchni szyby, 
zawsze używać spryskiwaczy szyby 
przedniej. 

PORADA
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Szyba przednia zostanie spryskana 
płynem w przypadku naciśnięcia przycisku 
na dźwigni.  Jednocześnie włączą się 
wycieraczki szyby przedniej. 
Spryskiwacze szyby przedniej są używane 
w celu wyczyszczenia szyby przedniej. 

Przełącznik spryskiwacza przedniej szyby

Jeśli w spryskiwaczach jest zbyt mało płynu, przycisk natychmiast poluzować.  • 
W przeciwnym razie powierzchnia szyby mogłaby ulec uszkodzeniu.
Przycisk nie przytrzymywać dłużej niż 30 sekund. W przeciwnym razie pompa • 
spryskiwaczy mogłaby ulec uszkodzeniu.
Jeśli w spryskiwaczach nie mam płynu, przycisk spryskiwaczy szyby przedniej • 
natychmiast poluzować. Może nastąpić zatarcie silnika.
Jeśli samochód jest eksploatowany w rejonie, gdzie występują niskie • 
temperatury, płyn należy uzupełnić roztworem o odpowiednich proporcjach, aby 
nie zamarznął.  

Przy bardzo niskich temperaturach • 
płyn ze spryskiwacza może 
zamarznąć na szybie przedniej i 
spowodować brak widoczności.  
W takim wypadku należy zagrzać 
szybą przednią przed użyciem 
spryskiwacza. 

MFU8Z0SH017901

Spínač ostřikovačů 
čelního skla

Płyn do spryskiwacza szyby przedniej 
 → patrz strona 7-133

PORADA
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LNU8Z0SH001301

Przełącznik lewej /
prawej strony

Włącznik ustawienia 
pod kątem

Przełącznik zdalnego sterowania lusterek V

Przełącznik zdalnego sterowania lusterkami 
jest aktywny, gdy włącznik rozrusznika jest 
w pozycji „ACC“ (aktywacja przyrządów) 
lub „ON“ (załączone). 

Ustawienia
 1. Nacisnąć przełącznik lewej / prawej 

strony w lewo lub w prawo, w celu 
ustawienia żądanego lusterka. 

 2. Nacisnąć przycisk ustawienia kąta, w 
celu wyregulowania kąta lusterka.

Rękami przy użyciu siły nie wolno • 
przesuwać powierzchni lusterka.  
W przeciwnym razie silnik lusterka 
może ulec uszkodzeniu. 

Aby włączyć ostrzegawczy sygnał 
dźwiękowy, nacisnąć miejsce z 
odpowiednim symbolem na kierownicy. 

Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy

LNU740SH016401

PORADA
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MFU8Z0SH018501

Kontrolka ogrzewania lusterek

Przełącznik podgrzewania lusterek  V

Odmrażanie lusterek 
Funkcję ogrzewania lusterek należy 
wykorzystać w celu odmrożenia 
powierzchni lusterka.  Gdy włącznik 
rozrusznika jest w pozycji „ON“ (załączone), 
nacisnąć włącznik ogrzewania lusterek, 
który włączy ogrzewanie lusterek. Zapali 
się kontrolka ogrzewania lusterek (żółta).  
Aby wyłączyć ogrzewanie, ponownie 
nacisnąć włącznik. Kontrolka ogrzewania 
lusterek zgaśnie.

Nie korzystać z funkcji ogrzewania • 
lusterek, jeśli silnik jest wyłączony. 
Element grzejny ogrzewania 
lusterek zużywa dużo energii 
elektrycznej i mogłoby dojść 
do zupełnego rozładowania 
akumulatora. 
Po odmrożeniu lusterek włącznik • 
wyłączyć.  

PORADA
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Usiąść w fotelu przyjmując prawidłową 
pozycję i prawą nogą obsługiwać pedał 
hamulca oraz pedał przyspieszenia. W 
celu uniknięcia wciśnięcia nieprawidłowego 
pedału, sprawdzić położenie pedałów i 
przećwiczyć układanie stopy na wymagany 
pedał.

Prędkość obrotowa silnika nie • 
może przekroczyć Dopuszczalnego 
zakresu; może to mieć negatywny 
wpływ na części silnika, jak również 
na zużycie paliwa.
Jeśli samochód posiada ręczną • 
skrzynię biegów, podczas jazdy nie 
opierać stopy na pedale sprzęgła. 
Spowoduje to uszkodzenie sprzęgła. 

Pedały

Puszka lub butelka luzem • 
położona na podłodze, w razie 
przemieszczenia się pod pedał 
hamulca, może uniemożliwić 
wciśnięcie pedału hamulca. Jest 
to bardzo niebezpieczne. Dywanik 
samochodowy powinien być 
prawidłowo położony. Nieprawidłowe 
umieszczenie dywanika, może 
spowodować brak możliwości 
swobodnego poruszania pedałami. 

LNU8Z0SH017001

Pedał hamulca

Pedał sprzęgła Pedał przyspieszenia

Oparcie stopy

Model z manualną skrzynią biegów

LNU840SH001501

Pedał hamulca

Pedał przyspieszenia

Oparcie stopy

Model ze zrobotyzowaną skrzynią 
biegów Neestronic 

OSTRZEŻENIE

PORADA
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Dźwignia hamulca postojowego

Jeśli włącznik rozrusznika znajduje się w pozycji „ON“ (włączone) i nastąpi • 
zaciągnięcie hamulca postojowego, zapalenie się kontrolki ostrzegawczej 
hamulca postojowego nie oznacza stuprocentowej pewności, że hamulec 
postojowy jest wystarczająco mocno zaciągnięty. Zwracać szczególną uwagę 
na to, aby dźwignia hamulca postojowego była prawidłowo zaciągnięta. 
Same wciśnięcie przycisku zwalniania dźwigni, nie spowoduje powrotu dźwigni • 
do pozycji wyjściowej. Wcisnąć przycisk na końcówce dźwigni, lekko unieść 
dźwignię, następnie opuścić dźwignię, przytrzymując wciśnięty przycisk. 
Jeśli samochód jest zaparkowany przodem w górę wzniesienia, przestawić • 
dźwignię zmiany biegów na  1 bieg. Jeśli samochód jest zaparkowany przodem 
w dół wzniesienia, przestawić dźwignię zmiany biegów na bieg wsteczny. W 
obu przypadkach dodatkowo należy podłożyć podkładki klinowe pod koła. 
Samochód nigdy nie wolno parkować przodem w górę/w dół stromego • 
wzniesienia. 

LNU8Z0SH002501

Dźwignia hamulca 
postojowego

Przycisk zwalniający
Podczas parkowania samochodu mocno 
zaciągnąć hamulec postojowy. Po 
zaciągnięciu dźwigni hamulca postojowego, 
na desce rozdzielczej zapali się kontrolka 
ostrzegawcza hamulca postojowego.
W celu zwolnienia hamulca postojowego, 
należy wcisnąć przycisk zwalniający, 
wcisnąć przycisk na końcówce dźwigni, 
lekko unieść dźwignię, następnie opuścić 
dźwignię, przytrzymując wciśnięty 
przycisk. Kontrolka ostrzegawcza 
hamulca postojowego zgaśnie na desce 
rozdzielczej. 

Obsługa hamulca postojowego

Kontrolka ostrzegawcza hamulca 
postojowego

OSTROŻNIE
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Model z manualną skrzynią biegów M/T

Dźwignia zmiany biegów

W przypadku modelu z ręczną skrzynią 
biegów, zmiana biegów wymaga wciśnięcia 
pedału sprzęgła do oporu.
Jeśli dźwignia zmiany biegów jest w 
położeniu „R“ (bieg wsteczny), zapalą się 
światła cofania i w przypadku modelu z 
dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym, 
również włączy się sygnał dźwiękowy.

Dźwignię zmiany biegów można • 
przestawić z biegu do przodu na 
bieg cofania lub z biegu cofania na 
pierwszy bieg, tylko gdy samochód 
stoi.  
W przeciwnym razie może nastąpić 
uszkodzenie skrzyni biegów.

Model MYY pięciobiegowy

LNU8Z0SH002701

Model MYY lub MZZ sześciobiegowy

PORADA
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MFU8Z0SF000701

Zmiana biegu 
na wyższy bieg

Redukcja biegu

: Zmiana biegu jest możliwa tylko z wciśniętym 
  pedałem hamulca.

: Dźwignia, po zwolnieniu i przesunięciu w kierunku 
  strzałki, powróci w położenie "M"

: Zmiana biegu jest możliwa bez wciśnięcia pedału 
  hamulca. 

Tryb jazdy z 
manualną zmianą 
biegów

Bieg 
neutralny 
(luz)

Tryb jazdy 
z automatyczną 
zmianą biegów

Przełączenie między trybem 
automatycznym i manualnym

(Przy wciśnięciu przycisku)
Przycisk

Bieg 
wsteczny

LNU840MF000501

Położenie 
dźwigni 

zmiany biegów

 Wyświetlenie wskaźnika zmiany 
biegu na desce rozdzielczej Włączony bieg 

Bieg wsteczny:
stosowany podczas wykonywania manewru cofania

Bieg neutralny (luz):
stosowany podczas uruchamiania silnika  

Jazda w trybie automatycznej zmiany biegów: 
układ   wybiera optymalny bieg na podstawie 
prędkości pojazdu. 

Jazda w trybie manualnej zmiany biegów: 
Manualny wybór położenia "+" (zmiana biegu na 
wyższy bieg) lub położenia "-" (zredukowanie biegu) 
umożliwia kierowcy dokonania wyboru odpowiedniego 
biegu. 

[Model z 
sześciobiegową 
skrzynią biegów]

[Model z 
sześciobiegową 
skrzynią biegów]

Model ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic SA

Zmianę przełożenia wykonać przestawiając dźwignię zmiany biegów.

Jeśli samochód stoi, podczas pracy z dźwignią zmiany biegów, pedał hamulca • 
należy wcisnąć do oporu i przytrzymać do momentu, gdy wskaźnik zmiany 
położenia przestanie migać i będzie świecić w sposób ciągły. Jeśli wskaźnik 
zmiany przełożenia miga, oznacza to, że proces zmiany biegu jest w trakcie i 
zrobotyzowana skrzynia biegów Neestronic jeszcze nie daje siły napędowej. 
Jeśli pedał hamulca zostanie zwolniony w czasie migania kontrolki, samochód 
może ruszyć ze wzniesienia w dół i spowodować wypadek.

OSTRZEŻENIE
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Nie można zmieniać biegów używając dźwigni zmiany biegów, jeśli silnik jest • 
wyłączony. Uruchomić silnik przed zmianą biegu.
Jeśli samochód stoi przy włączonym silniku, uaktywnia się funkcja blokowania • 
zmiany biegów. Bez wciśnięcia pedału nie można przesunąć dźwigni zmiany 
biegów z położenia „N“ w położenie „D“ lub „R“. 
Podczas uruchamiania samochodu, używać dźwigni zmiany biegów wyłącznie 
razem ze wciśniętym pedałem hamulca.

UWAGA
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Zrobotyzowana skrzynia biegów Neestronic jest układem przekładniowym, który 
umożliwia kierowcy wprawić w ruch samochód ze stanu bezruchu, kierować samochód 
z automatyczną zmianą biegów i zatrzymać samochód używając tylko dźwigni 
zmiany biegów, pedału przyspieszenia i pedału hamulca bez konieczności użycia 
pedału sprzęgła. Należy upewnić się, czy kierowca zrozumiał, jak zachowuje się 
zrobotyzowana skrzynia biegów Neestronic i czy zapoznał się z jej działaniem.

Wcisnąć pedał hamulca do oporu, żeby samochód nie ruszył, nawet gdy • 
samochód stoi na prostej powierzchni, dźwignię zmiany biegów przesunąć w 
położenie  „N“ i w zależności od potrzeby zaciągnąć hamulec postojowy.
Jeśli klimatyzacja jest włączona lub właśnie przebiega proces regeneracji filtra • 
cząstek stałych DPD (w przypadku modeli wyposażonych w filtr DPD), prędkość 
obrotowa silnika wzrośnie bezpośrednio po uruchomieniu silnika. W ten sposób 
skrzynia biegów wywoła większą moc napędową niż zazwyczaj. Koniecznie 
musi być wciśnięty pedał hamulca.

Jeśli samochód posiada pokrętło sterowania biegu jałowego, w razie • 
zwiększenia prędkości obrotowej silnika za pośrednictwem pokrętła biegu 
jałowego, samochód może wykonać gwałtowny ruch podczas wciśnięcia pedału 
sprzęgła. Dlatego, podczas zmieniania położenia dźwigni zmiany biegów z 
położenia „N“ w inne położenie, pokrętło sterowania biegu jałowego przekręcić 
w lewo do oporu.
Wolny ruch wywołany przez skrzynię biegów, można wykorzystać podczas • 
powolnej jazdy w korku drogowym lub w wąskiej przestrzeni. W takim wypadku 
kierowanie prędkością samochodu nie wymaga użycia pedału przyspieszenia, 
wystarczy użyć tylko pedału hamulca.

Model ze zrobotyzowaną skrzynią 
biegów Neestronic SA   
 → patrz strona  2-28

Model ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic  SA

Pokrętło sterowania biegu jałowego V  
 → patrz strona 4-62

OSTRZEŻENIE

UWAGA
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Zastosowanie zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic

Uruchamianie samochodu na 
normalnej drodze
 1. Wcisnąć pedał hamulca do oporu. 

Sprawdzić, czy dźwignia zmiany 
biegów znajduje się w położeniu „N“ 
i czy hamulec postojowy jest mocno 
zaciągnięty, włącznik rozrusznika 
przełączyć do pozycji „ON“ 
(załączone).

 2. Prawą nogą przytrzymywać wciśnięty 
pedał hamulca i uruchomić silnik. 
Dźwignię zmiany biegów przestawić 
w położenie „D“, w celu ruszenia do 
przodu lub w położenie „R“, w celu 
cofania. Podczas pracy z dźwignią 
zmiany biegów, sprzęgło rozłączy 
się automatycznie i po zmianie 
biegu ponownie będzie włączone 
automatycznie. Potem zmiana 
biegów jest realizowana w trybie 
automatycznym (automatyczna 
zmiana biegów).

 3. Sprawdzić, czy wskaźnik zmiany 
biegu wyświetla w lewej górnej części 
symbol „D“ lub „R“, zwolnić dźwignię 
hamulca postojowego i następnie 
powoli wcisnąć pedał przyspieszenia. 
Stopniowe coraz mocniejsze 
wciśnięcie pedału przyspieszenia 
spowoduje ruszenie samochodu.

Przed uruchomieniem silnika przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie • 
„N“, sprawdzić, czy wskaźnik wyświetla „N“, zaciągnąć hamulec postojowy i 
wcisnąć pedał hamulca do oporu.
Przed przestawieniem dźwigni zmiany biegów z położenia „N“ w położenie „D“ • 
lub „R“ trzeba koniecznie wcisnąć pedał hamulca.
Nigdy nie opuszczać miejsce kierowcy, jeśli dźwignia zmiany biegów znajduje • 
się w położeniu „D“, „M“ lub „R“ i silnik jest uruchomiony. Samochód mógłby 
ruszyć z miejsca.  W razie opuszczania miejsca kierowcy, dźwignię zmiany 
biegów przestawić w położenie „N“ i bezpiecznie zaciągnąć hamulec postojowy.

MFU8Z0SH021401

N

Start

OSTROŻNIE
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Przy uruchamianiu silnika po zaparkowaniu z włączonym biegiem, sprawdzić, • 
czy wskaźnik zmiany biegu wyświetla „N“. Następnie dźwignię zmiany biegów 
przestawić w położenie „D“, w celu ruszenia do przodu lub przestawić w 
położenie „R“ w celu wykonania manewru cofania.
Nie można zmieniać biegów używając dźwigni zmiany biegów, jeśli silnik jest • 
wyłączony. Biegi można zmieniać dopiero po włączeniu silnika.
Jeśli samochód stoi i silnik jest włączony, ze względów bezpieczeństwa • 
uaktywnia się funkcja blokowania zmiany biegów. Bez wciśnięcia pedału nie 
można przestawiź dźwigni zmiany biegów z położenia „N“ w położenie „D“ 
lub „R“. Przed ruszeniem samochodu, czynności związane z dźwignią zmiany 
biegów, wykonywać wyłącznie przy wciśniętym pedale hamulca.

Ruszanie - przodem w górę stromego wzniesienia 
 1. Mocno wcisnąć pedał hamulca i sprawdzić, czy hamulec postojowy jest zupełnie 

zaciągnięty.
 2. Dźwignię zmiany biegów przestawić w położenie „D“, w celu ruszenia do przodu 

lub w położenie „R“, w celu cofania.  Jednocześnie trzymać prawą nogą wciśnięty 
pedał hamulca (jeśli ruszenie samochodu wymaga dużej siły pociągowej, wybrać 
tryb ruszania na pierwszym biegu).

 3. Sprawdzić, czy wskaźnik zmiany biegów wyświetla w lewej górnej części „D“ lub 
„R“, sprawdzić obszar wokół samochodu, w celu upewnienia się, że samochód 
może bezpiecznie ruszyć, zwolnić prawą nogę z pedału hamulca i powoli wcisnąć 
pedał przyspieszenia.

 4. W momencie, gdy kierowca poczuje, że samochód ruszył, powoli zwolnić 
dźwignię hamulca postojowego i ruszyć do przodu.

Po przestawieniu dźwigni zmiany biegów w położenie „D“ lub „R“, siła napędowa • 
spowoduje ruch samochodu. Przed ruszeniem czynności związane z dźwignią 
zmiany biegów wykonywać wyłącznie przy wciśniętym pedale hamulca.
Podczas ruszania z miejsca samochodem wyposażonym w zrobotyzowaną • 
skrzynię biegów Neestronic, prędkość jest sterowana wyłącznie za pomocą 
pedału przyspieszenia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy 
z pedałem przyspieszenia.
Nie zmieniać biegów przy wciśniętym pedale przyspieszenia.  Samochód • 
mógłby nagle ruszyć z miejsca i spowodować wypadek.
Jeśli wskaźnik zmiany biegów miga, właśnie przebiega proces zmiany biegu. • 
Samochód może ruszyć ze wzniesienia w dół, ponieważ siła napędowa  nie jest 
przenoszona na koła. 
Pedał hamulca trzymać wciśnięty do momentu ciągłego świecenia wskaźnika 
zmiany biegu.

UWAGA
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Gdy samochód stoi, pedał przyspieszenia nie trzymać wciśnięty, jeśli dźwignia • 
zmiany biegów znajduje się w położeniu „D“, „M“ lub „R“ i pedał hamulca jest 
wciśnięty. Takie postępowanie mogłoby doprowadzić do awarii.
W przypadku zatrzymania samochodu przodem do góry wzniesienia, w pełni • 
wykorzystać hamulce. Utrzymywanie samochodu w miejscu z wciśniętym 
pedałem przyspieszenia, w celu wywołania siły napędowej, może doprowadzić 
do awarii samochodu.

Samochód standardowo rusza z włączonym drugim biegiem. Jeśli samochód • 
jest bardzo obciążony i w celu ruszenia wymaga większego momentu  
obrotowego, wcisnąć przełącznik ruszania na pierwszym biegu, żeby samochód 
ruszył na pierwszym biegu.
Gdy samochód stoi, można również włączyć pierwszy bieg z wciśniętym • 
pedałem hamulca, przestawiając dźwignię zmiany biegów w położenie „M“ i 
przesuwając ją w kierunku do"–" (zredukowanie biegu).
W przypadku zatrzymania samochodu na światłach, dźwignię zmiany biegów • 
zalecamy przestawić w położenie „N“, w celu zmniejszenia zużycia paliwa.

Tryb ruszania na pierwszym biegu  
 → patrz strona 4-88

LNU8Z0SH027601

[Model z sześciobiegową 
skrzynią biegów ]

Zmiana biegów - tryb automatyczny
 • Przestawienie dźwigni zmiany 

biegów z położenia „N“ w położenie 
„D“, spowoduje włączenie 
automatycznego trybu zmiany biegów. 
Sprawdzić, czy w górnej lewej części 
wskaźnika zmiany biegów, jest 
wyświetlony symbol „D“.

W przypadku długiego wjeżdżania na strome wzniesienie lub jechania w korku • 
drogowym, łatwiej użyć tryb manualny zmiany biegów i pozostawić samochód 
na określonym biegu, zamiast używać automatyczny tryb zmiany biegów. W 
przypadku ww. warunków zalecamy korzystać z manualnej zmiany biegów 
podczas prowadzenia samochodu.
Kierowanie samochodem w trybie ECONO może zredukować zużycie paliwa.• 

Tryb ECONO  → patrz strona 4-89

PORADA
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Zmiana biegów - tryb manualny
 • W przypadku zmiany biegów w trybie 

manualnym, dźwignię zmiany biegów 
należy przestawić w położenie 
„M“ i przesuwając ją w kierunku 
SDSq+" (wyższy bieg) lub w kierunku 
"  –" (niższy bieg), zmienić bieg.  
Sprawdzić, czy wymagany bieg jest 
wyświetlony na wskaźniku zmiany 
biegów.

 • Przy pracy z dźwignią zmiany biegów, 
sprzęgło rozłączy się automatycznie. 
Po zakończeniu zmiany biegu, 
sprzęgło ponownie włączy się 
automatycznie. Zmiana biegów 
na wyższe lub redukcja biegów 
przebiega tak samo.

 • W trybie ręcznym nie dochodzi 
do automatycznej zmiany biegów. 
Przestawienie dźwigni zmiany biegów 
w położenie „D“ spowoduje powrót 
do trybu automatycznego. Sprawdzić, 
czy w górnej lewej części wskaźnika 
zmiany biegów jest wyświetlony 
symbol „D“.

Zmiany biegów wykonywać w zależności od prędkości samochodu. Jeśli • 
zostanie wybrany nieodpowiedni bieg, rozlegnie się dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy i nie nastąpi zmiana biegu.
Jazda na niewłaściwym biegu w trybie manualnym, doprowadzi do uszkodzenia • 
układu przekładniowego. W przypadku zmiany biegu na niewłaściwy bieg, 
rozlegnie się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i skrzynia biegów automatycznie 
włączy odpowiedni bieg.
Mocne wciśnięcie pedału hamulca bezpośrednio po zmianie biegu nie tylko • 
uniemożliwi spokojne ruszenie samochodu, ale również doprowadzi do 
uszkodzenia skrzyni biegów. Pedał przyspieszenia należy wciskać stopniowo.

LNU8Z0SH015601

[Model z sześciobiegową 
skrzynią biegów ]

PORADA
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Jeśli występuje konieczność utrzymywania niskiej prędkości samochodu, na • 
przykład w przypadku manewru cofania na platformę, można wykorzystać 
siłę napędową skrzyni biegów i spokojnie jechać korzystając tylko z pedału 
hamulca, bez konieczności korzystania z pedału przyspieszenia.

Zatrzymanie samochodu 
 1. Wcisnąć prawą nogą pedał hamulca 

w celu zwolnienia i zatrzymania 
samochodu. Żadna inna zmiana 
biegów nie jest konieczna. 
Po zatrzymaniu się samochodu, w 
trybie manualnym i automatycznym, 
włączy się pierwszy bieg.

 2. W momencie, gdy samochód stoi, 
dźwignię zmiany biegów przestawić 
w położenie „N“. Jeśli samochód musi 
stać kilka minut, należy zaciągnąć 
hamulec postojowy.

W przypadku opuszczenia miejsca kierowcy, nie wolno zapomnieć przestawić • 
dźwignię zmiany biegów w położenie „N“, sprawdzić, czy wskaźnik zmiany 
biegów wyświetla „N“ i mocno zaciągnąć hamulec postojowy.

W przypadku zatrzymania samochodu na światłach, dźwignię zmiany biegów • 
zalecamy przestawić w położenie „N“, w celu zmniejszenia zużycia paliwa.

Gdy samochód stoi, pedał przyspieszenia nie trzymać wciśnięty, jeśli dźwignia • 
zmiany biegów znajduje się w położeniu „D“, „M“ lub „R“ i pedał hamulca jest 
wciśnięty. Takie postępowanie mogłoby doprowadzić do awarii.
W przypadku zatrzymania samochodu przodem do góry wzniesienia, w pełni • 
wykorzystać hamulce. Utrzymywanie samochodu w miejscu, z wciśniętym 
pedałem przyspieszenia, w celu wytworzenia siły napędowej, może 
doprowadzić do awarii samochodu.

UWAGA

OSTROŻNIE

PORADA

UWAGA



4-87ELEMENTY STEROWNICZE I PRZYRZĄDY

Parkowanie samochodu
 1. Zaciągnąć hamulec postojowy i 

jednocześnie prawą nogą wcisnąć 
pedał hamulca

 2. Dźwignię zmiany biegów przestawić 
w położenie „N“, sprawdzić, czy 
wskaźnik zmiany biegu wyświetla „N“ 
i następnie powoli zwalniać prawą 
nogę z pedału hamulca

 3. Wyłączyć silnik.

Parkowanie z włączonym biegiem
Jeśli na zewnątrz jest zimno i trzeba 
zaparkować samochód z włączonym 
pierwszym biegiem lub biegiem wstecznym, 
należy postępować wg poniższej 
procedury:
 1. Wcisnąć prawą nogą pedał hamulca, 

przestawić dźwignię zmiany biegów w 
położenie „M“ i następnie przesunąć 
ją w kierunku  
"–" (redukcja biegu) lub przestawić 
dźwignię zmiany biegów w położenie 
„R“ (cofanie). Sprawdzić, czy 
wskaźnik zmiany biegu wyświetla „1“ 
lub „R“.

 2. Wyłączyć silnik i powoli zwalniać 
prawą nogę z pedału hamulca.

 3. Sprawdzić, czy samochód stoi. 
Podłożyć podkładki klinowe pod koła 
przyczepy.

Podczas uruchamiania silnika po zaparkowaniu z włączonym biegiem, najpierw • 
przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie„N“, wcisnąć pedał hamulca 
i uruchomić silnik. Wskaźnik zmiany biegu wyświetla „1“ lub „R“, jednak po 
uruchomieniu silnika wyświetlany symbol zmieni się na „N“. 
 Po parkowaniu z włączony biegiem „R“, po przekręceniu włącznika 
rozrusznika do pozycji „ON“ (załączone), rozlegnie się krótki dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy. Jest to normalne zjawisko.
Jeśli samochód był zaparkowany z włączonym biegiem, to przed kolejnymi • 
czynnościami należy sprawdzić, czy wskaźnik zmiany biegu wskazuje „N“ po 
uruchomieniu silnika.

UWAGA
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Samochód rusza standardowo na drugim 
biegu. Jeśli w celu ruszenia z miejsca 
jest potrzebny większy moment obrotowy, 
na przykład w przypadku bardzo dużego 
obciążenia samochodu, należy skorzystać 
z trybu ruszania z włączonym pierwszym 
biegiem.  
W przypadku wciśnięcia przycisku 
ruszania z włączonym pierwszym biegiem 
w trybie automatycznym (na przykład, 
gdy samochód stoi lub gdy jest wciśnięty 
hamulec nożny lub zaciągnięty hamulec 
postojowy), zapali się wskaźnik trybu 
ruszania z włączonym pierwszym biegiem, 
co oznacza, że układ przekładniowy 
przełączył się na tryb ruszania z włączonym 
pierwszym biegiem.  Ponownie wciśnięcie 
włącznika ruszania na pierwszym 
biegu, spowoduje powrót przekładni do 
normalnego trybu ruszania (tryb ruszania 
na drugim biegu). 

Tryb ruszania na pierwszym biegu

MFU8Z0SH021501

Przycisk ruszania 
na pierwszym 
biegu

Przekładnia wykona zmianę biegu po wciśnięciu włącznika ruszania na • 
pierwszym biegu i gdy samochód stoi. Przed wciśnięciem włącznika należy 
wcisnąć pedał hamulca do oporu i przytrzymać go do momentu, gdy wskaźnik 
zmiany biegu przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły. Jeśli 
wskaźnik zmiany biegu miga, oznacza to, że proces zmiany biegu jest w 
trakcie i siła napędowa z przekładni nie jest do dyspozycji. Jeśli pedał hamulca 
zostanie zwolniony jeszcze w czasie migania wskaźnika, samochód może 
ruszyć ze wzniesienia w dół i spowodować wypadek.

Kontrolka trybu ruszania na 
pierwszym biegu

OSTROŻNIE
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W trybie manualnym nie można wybrać tryb ruszania na pierwszym biegu.    • 
jeśli po wciśnięciu włącznika ruszania na pierwszym biegu zostanie wybrany 
tryb manualny (dźwignia zmiany biegów jest przestawiona z położenia „D“ w 
położenie „M“), tryb ruszania na pierwszym biegu zostanie wyłączony i kontrolka 
trybu ruszania na pierwszym biegu zgaśnie.  
Podczas przejścia z powrotem z trybu manualnego na tryb automatyczny 
(przesuwając dźwignię zmiany biegów z położenia„M“ w położenie „D“), tryb 
ruszania na pierwszym biegu ponownie włączy się i ponownie zapali się kontrolka 
ruszania na pierwszym biegu. Jednak jednocześnie jest zachowany bieg, który 
został wybrany w trybie manulanym.  W celu aktywacji automatycznej zmiany 
biegów, ruszyć samochodem i następnie zatrzymać samochód lub ponownie 
wcisnąć włącznik ruszania na pierwszym biegu, aby ponownie wybrać tryb 
ruszania na pierwszym biegu albo ponownie przełączyć skrzynię biegów na tryb 
manualny, w celu umożliwienia włączenia pierwszego biegu i następnie wykonać 
zmianę na tryb automatyczny.
Po umieszczeniu włącznika rozrusznika w pozycji „LOCK“ (zablokowane) lub • 
„ACC“ (aktywacja przyrządów) i ponownym uruchomieniu silnika, tryb powróci do 
normalnego trybu ruszania (tryb ruszania na drugim biegu). 

Zużycie paliwa można zmniejszyć 
korzystając z trybu ECONO w trakcie jazdy 
w trybie automatycznej zmiany biegów.  Po 
wciśnięciu włącznika trybu ECONO, ten 
tryb zostanie wybrany i zapali się kontrolka 
trybu ECONO.

Tryb ECONO

MFU8Z0SH021601

Przycisk 
wyboru trybu 
ECONO

Kontrolka trybu ECONO

UWAGA
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Nie można wybrać trybu ECONO, jeśli dźwignia zmiany biegów jest w trybie • 
manualnym.   
Jeśli tryb ECONO jest aktywny i nastąpi zmiana sposobu zmiany biegów na 
tryb manualnej zmiany biegów (dźwignia zmiany biegów jest przestawiona z 
położenia „D“ w położenie „M“), kontrolka trybu ECONO zgaśnie.  
 Podczas zmiany sposobu zmiany biegów z trybu manualnego z powrotem na 
tryb automatyczny (dźwignia zmiany biegów jest przestawiona z położenia „M“ 
w położenie „D“), ponownie uruchomi się tryb ECONO i rozświeci się kontrolka 
trybu ECONO. 
Jeśli wybrano tryb ECONO, tryb ECONO pozostanie aktywny w przypadku • 
ponownego włączenia silnika, nawet gdy włącznik rozrusznika jest przekręcony 
w pozycji „LOCK“ (zablokowane) lub „ACC“

UWAGA
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Kontrolka ostrzegawcza zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic zapali się lub 
będzie migać  i rozlegnie się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy w następujących 
przypadkach.

Działanie kontrolki ostrzegawczej oraz dźwiękowego sygnału 
ostrzegawczego zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic

Wydarzenie i rodzaj alarmu

Kontrolka 
ostrzegawcza 

zrobotyzowanej 
skrzyni biegów 

Neestronic

Dźwiękowy 
sygnał 

ostrzegawczy
Czynność do wykonania

Kierowca otworzy drzwi 
i opuści samochód z 
włącznikiem rozrusznika 
w pozycji „ON“ 
(załączone) i włączonym 
biegiem.

— Krótki sygnał 
Dźwignię zmiany biegów 
przestawić w położenie „N“ i 
zaciągnąć hamulec postojowy.

Wciśnięty pedał 
przyspieszenia przy 
użyciu hamulców.

— Krótki sygnał 
Zwolnić pedał przyspieszenia 
lub dźwignię zmiany biegów 
przestawić w położenie „N“.

Samochód stoi przodem 
do góry wzniesienia z 
wciśniętym pedałem 
przyspieszenia.

— Krótki sygnał Zwolnić pedał przyspieszenia 
i użyć hamulców.

Samochód jedzie na 
nieprawidłowym biegu. *

— Krótki sygnał 
Zwolnić pedał przyspieszenia 
lub zmienić bieg i 
kontynuować jazdę w trybie 
manualnej zmiany biegów.

Samochód zbyt często 
rusza i zatrzymuje się. — Krótki sygnał 

Samochód zatrzymać w 
bezpiecznym miejscu, 
dźwignię zmiany biegów 
przestawić w położenie „N“ 
i pozostawić silnik na biegu 
jałowym, co pozwoli na jego 
schłodzenie. 

Samochód jest w 
ruchu z zaciągniętym 
hamulcem postojowym 
lub jest zahamowany 
poprzez zaciągnięcie 
hamulca postojowego i 
długo stoi z włączonym 
biegiem.

— Krótki sygnał 
Zwolnić hamulec postojowy. 
Albo dźwignię zmiany biegów 
przestawić z powrotem w 
położenie „N“.

Jest używana PTO. — Krótki wolny 
sygnał —

Błąd zrobotyzowanej 
skrzyni biegów 
Neestronic

Świeci

Ciągły sygnał Zatrzymać samochód w 
bezpiecznym miejscu i 
bezzwłocznie zlecić kontrolę 
samochodu w najbliższej 
stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks.

Krótki sygnał 

—
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*: Nastąpi automatyczna zmiana biegu na odpowiedni bieg, w celu uniknięcia awarii w wyniku 
nadmiernego wzrostu temperatury oleju.  Jednocześnie rozlegnie się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, 
który zwraca uwagę na to, że nastąpiła zmiana biegu z powodu uniknięcia nadmiernego wzrostu 
temperatury oleju.

Wydarzenie i rodzaj alarmu

Kontrolka 
ostrzegawcza 

zrobotyzowanej 
skrzyni biegów 

Neestronic

Dźwiękowy 
sygnał 

ostrzegawczy
Czynność do wykonania

Temperatura oleju 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic jest 
zbyt wysoka. 

Miga —

Samochód zatrzymać w 
bezpiecznym miejscu, 
dźwignię zmiany biegów 
przestawić w położenie 
„N“, silnik pozostawić 
na biegu jałowym do 
momentu zgaśnięcia 
kontrolki ostrzegawczej 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic.

W przypadku trybu 
manualnej zmiany 
biegów, samochód 
jechał niską prędkością 
z włączonym wyższym 
biegiem. *

— Krótki sygnał 
W przypadku manualnej 
zmiany biegów, wybrać 
odpowiedni bieg. 

Wyłącznik awaryjny 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic 
jest w pozycji „ON“ 
(załączone).

Miga —
WYŁĄCZYĆ wyłącznik 
awaryjny zrobotyzowanej 
skrzyni biegów Neestronic.

Włączony włącznik 
ustawienia 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic.

—
Jeden krótki 
dźwiękowy 

sygnał 
ostrzegawczy

—

Próba włączenia biegu, 
w przypadku którego 
obroty silnika będą zbyt 
wysokie (tryb manualnej 
zmiany biegów).

— Ciągły sygnał

Dźwignię zmiany biegów 
przestawić w położenie „D“ i 
jechać na odpowiednim biegu 
(tryb automatycznej zmiany 
biegów nie będzie aktywny).

Próba włączenia biegu, 
w przypadku którego 
obroty silnika będą zbyt 
niskie (tryb manualnej 
zmiany biegów).

— Krótki sygnał 

Dźwignię zmiany biegów 
przestawić w położenie „D“ i 
jechać na odpowiednim biegu 
(tryb automatycznej zmiany 
biegów nie będzie aktywny).

Kontrolka ostrzegawcza zrobotyzowanej 
skrzyni biegów Neestronic SA  
 → patrz strona 4-44
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Zrobotyzowana skrzynia biegów Neestronic umożliwia wybór wymaganego poziomu 
częściowego włączenia sprzęgła. Z wyjściowego (stadardowego) ustawienia są do 
dyspozycji 4 położenia dla szybkiego włączenia i 4 położenia dla wolnego włączenia.   
Ustawienie trzeba wykonać w następujących przypadkach:
 • Zbyt szybkie lub wolne włączenie sprzęgła przy ruszaniu samochodu.
 • Czas włączenia sprzęgła nie odpowiada żądaniu kierowcy. 

Wyregulowanie częściowego włączenia sprzęgła zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic

Regulowanie
 1. Przy uruchomionym silniku zaciągnąć 

hamulec postojowy i dźwignię zmiany 
biegu przestawić w położenie „N“. 

 2. Wcisnąć włącznik regulowania 
zrobotyzowanej skrzyni biegów 
Neestronic na „FAST“ (szybko) 
lub „SLOW“ (powoli).  Jeśli jest 
odczuwalne ślizganie sprzęgła, należy 
wcisnąć „FAST“ (szybko).  Jeśli 
jest odczuwalna gwałtowna praca 
sprzęgła, należy wcisnąć „SLOW“ 
(powoli).  Wybrać jedno wymagane 
położenie z 4 plusowych (+), 4 
minusowych (-) położeń i środkowego 
położenia, które jest położeniem 
wyjściowym. Łącznie można wybierać 
z 9 położeń. 

 3. Przy każdym wciśnięciu włącznika 
regulacji, rozlegnie się jeden 
dźwiękowy sygnał akustyczny, 
który zwróci uwagę na wykonanie 
odpowiedniej zmiany biegu.  W 
celu wykonania kolejnej regulacji, 
zwolnić włącznik i ponownie go 
wcisnąć. ponownie rozlegnie się 
dźwiękowy sygnał akustyczny, który 
zwróci uwagę na wykonanie kolejnej 
regulacji.

MFU8Z0SH021401

N

Start
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Stan 

Gdzie i ile razy trzeba włącznik wcisnąć
Strona SLOW (powoli) Strona FAST (szybko)

LNU740SH003901 LNU740SH004001

Konieczne jest precyzyjne 
wyregulowanie. Jeden raz Jeden raz

Uczucie ślizgania sprzęgła. — Dwa lub trzy razy
Uczucie nagłego zadziałania 
sprzęgła. Dwa lub trzy razy —

Jeśli w ramach zakresu (± 4 położenia) nie można wykonać pełnej regulacji, • 
zlecić kontrolę ustawienia wyjściowego w najbliższej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks. 
Regulację częściowego włączenia sprzęgła należy wykonywać przy • 
uruchomionym silniku na biegu jałowym.
Pierwotną regulację zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic, należy zlecić w • 
najbliższej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

OSTROŻNIE



4-95ELEMENTY STEROWNICZE I PRZYRZĄDY

Jeśli zapali się kontrolka ostrzegawcza zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic i 
będzie świecić lub migać podczas jazdy, zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu. 
Jeśli kontrolka ostrzegawcza nie zgaśnie, zlecić kontrolę samochodu w najbliższej 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

Błąd zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic

W przypadku samochodu ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic nie • 
można uruchamiać silnika poprzez pchanie samochodu. Jeśli silnik wyłączy 
się i nie można go ponownie uruchomić, dźwignię zmiany biegów przestawić w 
położenie „N“ i sprawdzić, czy wskaźnik zmiany biegu wyświetla „N“. Następnie 
samochód odholować w bezpieczne miejsce. Jeśli wskaźnik zmiany biegu 
wyświetla jakiekolwiek inne położenie niż „N“, wyłącznik zrobotyzowanej 
jednostki Neestronic należy przełączyć do pozycji „ON“ (załączone) i dźwignię 
zmiany biegów przestawić w położenie „N“. Następnie samochód odholować w 
bezpieczne miejsce.

OSTROŻNIE

Użycie wyłącznika awaryjnego 
zrobotyzowanej skrzyni biegów 
Neestronic
Ten wyłącznik jest wykorzystywany do 
przesunięcia samochodu w bezpieczne 
miejsce w razie awarii układ elektrycznego 
zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic.
Standardowo wyłącznik musi być w pozycji 
„OFF“ (wyłączone). Podczas jazdy nie 
dotykać wyłącznika. 
Jeśli w układzie elektrycznym 
zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic 
nastąpi awaria, w celu przemieszczenia 
samochodu  należy postępować 
następująco: 

Kontrolka ostrzegawcza zrobotyzowanej 
skrzyni biegów Neestronic SA  
 → patrz strona 4-44

LNU8Z0SH001501

Model NHR

LNU740SH006201

Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS
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MFU8Z0SH021701

Hamulec

 1. Zaciągnąć dźwignię hamulca 
postojowego, wcisnąć pedał hamulca 
do oporu, przełączyć włącznik 
rozrusznika do pozycji „LOCK“ 
(zablokowane) lub „ACC“ (aktywacja 
przyrządów) i sprawdzić, czy dźwignia 
zmiany biegów znajduje się w 
położeniu „N“.

 2. Przełączyć włącznik rozrusznika do 
pozycji „ON“ (Załączony).

 3. Otworzyć obudowę wyłącznika 
awaryjnego zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic, wcisnąć wyłącznik 
i sprawdzić, czy miga kontrolka 
ostrzegawcza zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic.  

 4. Wcisnąć pedał hamulca do oporu i 
uruchomić silnik. Zwolnić hamulec 
postojowy i następnie przestawić 
dźwignię zmiany biegów w położenie 
„D“ lub „M“, w celu ruszenia do przodu 
lub w położenie „R“, w celu cofania. 
Sprawdzić, czy wskaźnik zmiany 
biegu wyświetla „1“, jeśli dźwignia 
zmiany biegów jest w położeniu dla 
jazdy w przód lub „R“, jeśli dźwignia 
zmiany biegów jest w położeniu do 
cofania. 

 5. Zwolnić pedał hamulca i powoli 
wcisnąć pedał przyspieszenia, żeby 
samochód ruszył. 
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Wyłącznik awaryjny zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic można użyć • 
tylko w stanie awaryjny.  Standardowo wyłącznik musi być w pozycji „OFF“ 
(wyłączone). Nie otwierać obudowy wyłącznika awaryjnego. Wyłącznik awaryjny 
nigdy nie wciskać podczas jazdy.
Po odjechaniu w bezpieczne miejsce używając wyłącznika awaryjnego, w • 
tym miejscu bezzwłocznie przełączyć do pozycji „OFF“ (wyłączony), dźwignię 
zmiany biegów przestawić w położenie „N“ i zamknąć obudowę. 
Gdy wyłącznik awaryjny zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic jest w • 
pozycji „ON“ (załączone), miga kontrolka ostrzegawcza zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic. 
Jeśli wyłącznik awaryjny jest w pozycji ON (załączone) i dźwignia zmiany • 
biegów znajduje się w jakimkolwiek innym położeniu niż „N“, samochód może 
nagle ruszyć.  Przed przełączeniem wyłącznika awaryjnego na pozycję „ON“ 
(załączone), nie zapomnieć wcisnąć pedał hamulca. 
Gdy wyłącznik awaryjny jest w pozycji „ON“ (załączone), silnik można • 
uruchomić, nawet jeśli dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu „N“.  
W razie uruchomienia silnika z włączonym biegiem, samochód może nagle 
ruszyć. Żeby tego uniknąć, przed uruchomieniem silnika mocno zaciągnąć 
hamulec postojowy i prawą nogą wcisnąć pedał hamulca do oporu. 
Jeśli wyłącznik awaryjny jest w pozycj „ON“ (załączone), funkcja blokady • 
zmiany biegów nie będzie działać.  Jeśli podczas przestawiania dźwigni zmiany 
biegów z położenia „N“ w położenie „D“ lub „R“ nie będzie wciśnięty pedał 
hamulca, samochód nagle ruszy.  Dźwignię zmiany biegów należy używać 
dopiero po wciśnięciu pedału hamulca do oporu.

Gdy wyłącznik awaryjny znajduje się w pozycji „ON“ (załączone) i dźwignia • 
zmiany biegów jest w położeniu „D“ lub „M“, przekładnia może włączyć tylko 1 
bieg. 

OSTROŻNIE

UWAGA
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Jeśli układ HSA nie jest aktywny, układ hamulca nożnego zachowa określony poziom 
ciśnienia hydraulicznego (ciśnienia hamulcowego) tylko wtedy, gdy pedał hamulca 
jest wciśnięty. Jeśli układ HSA jest aktywny, układ hamulcowy zachowa ciśnienie, 
które zostało wytworzone podczas wciśnięcia pedału hamulca, nawet jeśli pedał 
hamulca zostanie zwolniony. Potem samochód jest zatrzymany do czasu, gdy nastąpi 
dezaktywacja układu HSA (układ HSA pracuje tylko przy włączonym silniku).

Asystent ruszania pod górę (Hill-Start-Aid, HSA)  V

LNU740SH003801

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje 
dezaktywację układu HSA. Układ HSA 
przestanie działać.
Powtórne wciśnięcie przycisku spowoduje 
ponowne włączenie układu HSA.

Wyłącznik HSA OFF

Układ HSA dezaktywować • 
na ośnieżonej lub oblodzone 
nawierzchni lub na jakiejkolwiek 
śliskiej nawierzchni. Jeśli na śliskiej 
nawierzchni nastąpi zablokowanie 
kół, może uaktywnić się układ HSA i 
koła zostaną zablokowane.

Model z filtrem DPD
MFU8Z0SH022701

Model bez filtra cząstek stałych DPD

Dezaktywacja układu HSA • 
spowoduje przywrócenie 
normalnego działania układu 
hamowania. Ciśnienie hydrauliczne 
hamulca nie będzie zachowane 
podczas zwolnienia pedału 
hamulca.

OSTROŻNIE

PORADA
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Stan 

Gdzie i ile razy trzeba włącznik wcisnąć
Strona SLOW (powoli) Strona FAST (szybko)

LNU740SH006501 LNU740SH006601

Konieczne jest precyzyjne 
wyregulowanie. Jeden lub dwa razy Jeden lub dwa razy

Odczuwalne wrażenie 
przytrzymywania pojazdu podczas 
ruszania.

— Dwa lub trzy razy

Samochód ma tendencję zjeżdżać 
stojąc przodem  do góry wzniesienia Dwa lub trzy razy —

Hamulec nie odpuszcza mimo 
ruszenia pojazdem. — Trzy do pięciu razy

Samochód zjeżdża ze wzniesienia. Trzy do pięciu razy —

Przełącznik regulowania HSA

Jeśli hamulca nie można odpowiednio wyregulować włącznikiem ustawienia • 
HSA, zlecić wyregulowanie hamulców w najbliższej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks.

OSTROŻNIE
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MFU8Z0SH021801

Hamulec

 Start

N

Zastosowanie układu HSA
 1. Przełączyć włącznik rozrusznika do 

pozycji „ON“ (Załączony).  Sprawdzić, 
czy kontrolka układu HSA zapaliła 
się na panelu deski rozdzielczej i czy 
świeciła przez około 3 sekundy.

Kontrolka układu HSA V  
 → patrz strona 4-52

 2. Uruchomić silnik. Zwolnić hamulec 
postojowy i co najmniej przez 1 
sekundę wcisnąć pedał hamulca. 
Kontrolując zapalenie się kontrolki 
układu HSA na panelu deski 
rozdzielczej, należy sprawdzić, czy 
układ HSA jest aktywny. 
Jeśli włącznik WYŁ. HSA jest w 
pozycji „ZAŁĄCZONE“, kontrolka 
układu HSA nie zapali się. 

Wyłącznik HSA OFF → patrz strona 4-98

 3. Zaciągnąć hamulec postojowy.  
Kontrolując zgaśnięcie kontrolki 
układu HSA na panelu deski 
rozdzielczej, sprawdzić, czy układ 
HSA jest dezaktywowany. 

Jeśli kontrolka układu HSA miga lub nie zapaliła się czy nadal rozlega się • 
dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, taki stan sygnalizuje możliwy problem w 
układzie HSA.  Dezaktywować układ HSA i samochód jak najszybciej oddać do 
przeglądu i naprawy w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks. 

Kontrolka układu HSA (asystent 
ruszania pod górę)

OSTROŻNIE
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Układ HSA można aktywować • 
bez względu na położenie dźwigni 
zmiany biegów.

Aktywacja układu HSA
 1. Zatrzymać samochód.

 2. Wcisnąć pedał hamulca przez co 
najmniej przez 1 sekundę. W tej 
chwili na desce rozdzielczej zapali 
się kontrolka HSA, co oznacza, że 
nastąpiła aktywacja układu HSA.

Układ HSA jest urządzeniem, które umożliwia unieruchomienie samochodu • 
przez krótki czas i nie zastępuje hamulca postojowego. Podczas opuszczania 
samochodu, nie wolno zapomnieć mocno zaciągnąć hamulec postojowy. Gdy 
w przypadku aktywnego układu HSA nastąpi otwarcie drzwi, rozlegnie się 
dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, który zwróci na to uwagę. 
Jeśli na stromym wzniesieniu w dół nie zostanie wciśnięty pedał hamulca, • 
samochód może ruszyć. W takim wypadku należy mocniej wcisnąć pedał 
hamulca. 
Układ HSA aktywuje się mniej więcej po około 1 sekundzie od wciśnięcia • 
pedału hamulca. Przez ten czas należy pozostawić wciśnięty pedał hamulca.
Jeśli samochód zatrzyma się po nagłym zahamowaniu lub w wyniku • 
zablokowania kół, układ HSA może przez krótki czas nie działać. Jeśli taka 
sytuacja zaistnieje, należy użyć hamulca postojowego lub pedał hamulca 
pozostawić wciśnięty, żeby utrzymać samochód w danym miejscu.
Jeśli układ HSA nie działa normalnie, dezaktywować układ HSA i bezzwłocznie • 
zlecić kontrolę układu w najbliższej stacji obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks.

Ostrzeżenie układu HSA  
  → patrz strona 4-106

OSTROŻNIE

UWAGA
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LNU840SH003001

Wyłącznik 
HSA WYŁ 

Hamulec 
postojowy

LOCK
ACC

Inne 
położenie 
aniżeli „N“

Włączenie 
sprzęgła

Dezaktywacja układu HSA
Układ HSA przestanie działać i zwolni 
hamulce w następujących przypadkach:
 • Gdy nastąpi przestawienie dźwigni 

zmiany biegów w inne położenie 
aniżeli „N“ i włączenie sprzęgła przy 
włączonym silniku.

Ustawienia układu HSA 
 → patrz strona 4-102

 • Gdy nastąpi zaciągnięcie hamulca 
postojowego.

 • Gdy nastąpi „WŁĄCZENIE“ 
wyłącznika HSA OFF.

 • Gdy włącznik rozrusznika będzie 
przełączony do pozycji ACC“ 
(aktywacja przyrządów) lub „LOCK“ 
(zablokowane).

Ustawienie układu HSA
Precyzyjne wyregulowanie układu 
HSA należy wykonać w następujących 
przypadkach:
 • Jeśli hamulce szwankują przy 

ponownym ruszaniu samochodu. 
 • Gdy samochód zjeżdża ze 

wzniesienia w dół i układ HSA jest 
aktywny.

 • Gdy hamulce nie zwalniają się wg 
potrzeby.

MFU8Z0SH022001

Przycisk przywrócenia ustawienia HSA
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Regulowanie
 1. Zaciągnąć dźwignię hamulca 

postojowego, sprawdzić, czy 
dźwignia zmiany biegów jest w 
położeniu „N“ i następnie uruchomić 
silnik.   Jednocześnie sprawdzić, 
czy wyłącznik HSA OFF jest 
„WYŁĄCZONY“ i układ HSA jest 
aktywny. 

 2. Wcisnąć pedał hamulca do oporu 
i zwolnić dźwignię hamulca 
postojowego.  Sprawdzić, czy 
kontrolka układu HSA świeci, 
następnie wcisnąć pedał sprzęgła i 
dźwignię zmiany biegów przestawić w 
położenie inne aniżeli „N“.

 3. Jeśli układ HSA zwalnia hamulce 
zbyt wolno i hamulce nie odpuszcza 
mimo ruszenia pojazdem, wcisnąć 
włącznik ustawienia układu HSA na 
stronie „FAST“ (szybko).  Jeśli układ 
HSA zwolni hamulce zbyt szybko i 
samochód przy powtórnym ruszaniu 
zjeżdża ze wzniesienia, wcisnąć 
włącznik na stronie „SLOW“ (powoli).   
Przy każdym wciśnięciu włącznika 
rozlegnie się dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy.

 4. Powtarzać ww. 3 krok do momentu, 
gdy hamulce będą zwolnione, tak jak 
sobie życzy kierowca.

MFU8Z0SH022101

Przyspieszyć 

Zwolnić

MFU8Z0SH021801

Hamulec

 Start

N
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Wstępne ustawienie układu HSA 

Ostrzeżenie układu HSA 
  → patrz strona 4-106

Jeśli pojawi się ostrzeżenie o awarii, w układzie HSA powstała usterka. • 
Samochód należy jak najszybciej oddać do przeglądu i naprawy w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

MFU8Z0SH022301

Przycisk przywrócenia ustawienia HSA

RESET

Jeśli samochód jest wyposażony w 
manualną skrzynię biegów, należy 
wykonać ustawienie wyjściowe układu 
HSA w następujących przypadkach: 
W przypadku modeli wyposażonych w 
zrobotyzowaną skrzynię biegów Neestronic 
nie trzeba wykonywać żadnego ustawienia 
wyjściowego. 
 • Nastąpiła wymiana sprzęgła lub 

przeprowadzono regulację luzu 
pedału sprzęgła.

 • Układ HSA przy ruszaniu zwalnia 
hamulce zbyt wolno lub zbyt szybko.

 • Jednostka sterownicza układu HSA 
została wymieniona.

Ustawienia
 1. Zaciągnąć dźwignię hamulca 

postojowego, sprawdzić, czy dźwignia 
zmiany biegów jest w położeniu „N“ i 
następnie uruchomić silnik. 

 2. Wcisnąć pedał sprzęgła, dźwignię 
zmiany biegów przestawić na 2 bieg 
i wcisnąć przycisk przywrócenia 
ustawień układu HSA. Rozlegnie 
się dwa razy dźwiękowy sygnał 
akustyczny i kontrolka układu HSA 
będzie migać.

 3. Powoli zwalniać pedał sprzęgła i 
w chwili, gdy obroty silnika będą 
zredukowane w porównaniu z 
obrotami jałowymi o 30 do 50 obr./
min., wcisnąć przełącznik ustawień 
układu HSA na stronie „FAST“ 
(szybko) albo „SLOW“ (powoli).  
Potem dźwiękowy sygnał akustyczny 
wyłączy się.

 4. Wcisnąć pedał sprzęgła, dźwignię 
zmiany biegów przestawić w 
położenie „N“ i pedał sprzęgła powoli 
zwolnić.

PORADA
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 5. Wcisnąć pedał sprzęgła, dźwignię 
zmiany biegów przestawić w 
położenie inne aniżeli „N“, ruszyć 
samochodem i następnie wykonać 
precyzyjne wyregulowanie używając 
włącznika ustawień układu HSA, żeby 
hamulce zwalniały się w odpowiedniej 
chwili. 

Czynności wykonywać kolejno z mocno zaciągniętą dźwignią hamulca • 
postojowego. 
Po przestawieniu dźwigni zmiany biegów w położenie „N“, powoli zwalniać • 
pedał sprzęgła.
Ustawienia układu HSA wykonywać po wyregulowaniu luzu pedału sprzęgła.• 

MFU8Z0SH022101

Przyspieszyć 

Zwolnić

PORADA
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Ostrzeżenie układu HSA 
Kontrolka układu HSA zapali się lub będzie migać i rozlegnie się dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy na znak ostrzeżenia.

Wydarzenie i rodzaj alarmu Kontrolka 
układu HSA

Dźwiękowy 
sygnał 

ostrzegawczy

Czynność do 
wykonania

Otwarcie drzwi przy aktywnym 
układzie HSA i niezaciągniętym 
hamulcu postojowym.

Miga
Krótki sygnał 
przerywany

Przed otwarciem drzwi 
zaciągnąć hamulec 
postojowy.

Ostrzeżenie o zbyt długiej 
aktywacji. 
 Samochód stoi przy użyciu układu 
HSA zbyt długo.

Miga
Krótki sygnał 
przerywany Podczas stania należy 

korzystać z hamulca 
postojowego lub 
mocniej wcisnąć pedał 
hamulca.

Ostrzeżenie o ruchu samochodu. 
Samochód rusza podczas stania 
przy pomocy układu HSA.

Miga Jeden krótki 
sygnał 

Ostrzeżenie o awarii. 
Jest aktywowane kontrolka 
układu HSA i dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy.

Miga Krótki sygnał 
przerywany Zatrzymać 

bezpiecznie samochód 
i dezaktywować 
układ HSA używając 
wyłącznika HSA OFF.

Miga —

Świeci Ciągły sygnał

Ostrzeżenie o pozycji włącznika 
rozrusznika „LOCK“ (zablokowane) 
lub „ACC“ (aktywacja przyrządów). 
Włącznik rozrusznika znajduje się 
w pozycji „LOCK“ (zablokowane) 
lub „ACC“ (aktywacja przyrządów), 
przy czym nie zaciągnięto hamulca 
postojowego.

Nie świeci 
Krótki sygnał 
przerywany
(przez 30 
sekund)

Zaciągnąć dźwignię 
hamulca postojowego.

Jeśli pojawi się ostrzeżenie o awarii, w układzie HSA powstała usterka.  • 
Samochód należy jak najszybciej oddać do przeglądu i naprawy w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

Jeśli drzwi będą otwarte bez zaciągniętego hamulca postojowego i układ HSA • 
jest aktywny, rozlegnie się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
Jeśli samochód jest zaparkowany w chłodnym miejscu z włączonym biegiem, • 
dźwiękowy sygnał akustyczny rozlegnie się przez 30 sekund. Jest to normalne 
zjawisko. 

Parkowanie w obszarach o chłodniejszym 
klimacie  → patrz strona 6-15

OSTROŻNIE

UWAGA
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Jeśli samochód jest zaparkowany w chłodnym miejscu z włączonym biegiem, • 
dźwiękowy sygnał akustyczny rozlegnie się przez 30 sekund. Jest to normalne 
zjawisko. 

Przed opuszczeniem fotela kierowcy, nie zapomnieć mocno zaciągnąć hamulec • 
postojowy.
Ze względu na fakt, iż układ HSA przestanie podawać ciśnienie hamulcowe po • 
przekręceniu włącznika rozrusznika do pozycji „ACC“ (aktywacja przyrządów) 
lub „LOCK“ (zablokowane), po wciśnięciu wyłącznika HSA OFF lub po wyjęciu 
bezpiecznika obwodu układu HSA w razie, gdy układ jest aktywny, samochód 
ruszy w dół wzniesienia i wynikiem tego może być niebezpieczna sytuacja.
Jeśli samochód ruszy przy aktywnym układzie HSA, wcisnąć mocniej pedał • 
hamulca lub sprawdzić, czy dźwignia hamulca postojowego jest mocno 
zaciągnięta.
Hamulec postojowy należy użyć zawszy, gdy samochód stoi na wzniesieniu z • 
kątem pochylenia 10 i więcej procent lub gdy stoi z maksymalnym obciążeniem 
znamionowym.
W przypadku dłuższego zatrzymania samochodu lepiej zaciągnąć hamulec • 
postojowy i nie polegać na układzie HSA.
Jeśli kierowca zauważy jakiś problem z układem HSA, wcisnąć wyłącznik • 
HSA OFF, w celu wyłączenia układu. Zostanie przywrócone standardowe 
hamowanie.
Jeśli hamulec postojowy będzie zaciągnięty, gdy układ HSA jest aktywny, układ • 
wyłączy się automatycznie.
Pomimo tego, że układ HSA pozostanie aktywny, światła hamowania zgasną • 
przy zwolnieniu pedału hamulca.
Układ HSA działa tylko wtedy, gdy silnik jest uruchomiony.• 
Jeśli samochód zatrzyma się po nagłym zahamowaniu lub w wyniku • 
zablokowania kół, układ HSA może przez krótki czas nie działać. Jeśli taka 
sytuacja zaistnieje, należy użyć hamulca postojowego lub pedał hamulca 
pozostawić wciśnięty, żeby utrzymać samochód w danym miejscu.

Parkowanie w obszarach o 
chłodnieszym klimacie  
 → patrz strona 6-15

OSTROŻNIE

UWAGA



4-108 ELEMENTY STEROWNICZE I PRZYRZĄDY

Funkcja tempomatu umożliwia utrzymywanie równej prędkości bez konieczności 
użycia pedału przyspieszenia. Zakres prędkości tempomatu wynosi około 40 do 80 
km/h.  Funkcję należy wykorzystać wyłącznie podczas płynnej jazdy, gdy nie występuje 
konieczność częstego ruszania z miejsca i zatrzymywania samochodu.

Tempomat V

Korzystanie z funkcji tempomatu może być niebezpieczne w następujących 
przypadkach:

Przy dużym natężeniu ruchu, na przykład w mieście.• 
Kręta droga i strome wzniesienia.• 
Oblodzona, zaśnieżona lub śliska nawierzchnia.• 

Ustawienie żądanej prędkości
 1. Przełączyć główny przycisk 

tempomatu do pozycji „ON“ 
(załączony).  Zapali się kontrolka 
tempomatu. 

Główny przycisk tempomatu

MFU740SH002801

Kontrolka głównego przycisku 
tempomatu

OSTRZEŻENIE
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 2. Pedałem przyspieszenia przyspieszyć 
do żądanej prędkości w granicach 
od 40 do 80 km/h. Po osiągnięciu 
żądanej prędkości, wcisnąć przycisk 
ustawienia tempomatu. Układ 
zapamięta prędkość samochodu, 
jaką samochód jechał w momencie 
wciśnięcia przycisku. Dzięki temu 
można jechać samochodem 
prędkością automatycznie 
utrzymywaną, bez konieczności 
trzymania stopy na pedale 
przyspieszenia.  Jednocześnie zapali 
się kontrolka tempomatu.

Przycisk ustawienia tempomatu 

Kontrolka ustawienia tempomatu

MFU8Z0SH022501
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Przyspieszenie 
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
przywracania ustawionej prędkości 
tempomatu spowoduje, że prędkość 
zostanie zwiększona. 
Po zwiększeniu prędkości na żądaną i 
zwolnieniu przycisku, wyższa prędkość 
zostanie zapisana w pamięci.  Szybkie 
zwiększenie prędkości - wcisnąć pedał 
przyspieszenia i przyspieszyć na żądaną 
prędkość samochodu. Następnie wcisnąć 
przycisk ustawienia tempomatu. 

Zwiększenie prędkości o niewielką 
wartość 
Krótko nacisnąć i zwolnić przycisk 
przywracania ustawionej prędkości 
tempomatu - każdorazowe naciśnięcie 
przycisku powoduje wzrost prędkości o 1 
km/h.  

Przycisk przywracania ustawionej 
prędkości tempomatu

MFU8Z0SH022501

Przyspieszenie podczas jazdy z tempomatem. 
Wcisnąć pedał przyspieszenia, aby zwiększyć prędkości podczas korzystania z 
tempomatu w celu wyprzedzenia pojazdu.  Po zwolnieniu pedału przyspieszenia 
prędkość będzie przywrócona na pierwotnie ustawioną wartość.

Zmiana ustawienia tempomatu

Zmniejszenie prędkości
Nacisnąć i przytrzymać przycisk ustawienia 
tempomatu - nastąpi zmniejszenie 
prędkości.
Po zmniejszeniu prędkości na żądaną i 
zwolnieniu przycisku, niższa prędkość 
zostanie zapisana w pamięci.  W celu 
szybkiego zmniejszenia prędkości, wcisnąć 
pedał hamulca w celu wyłączenia funkcji 
tempomatu i zwolnić na żądaną prędkość. 
Następnie wcisnąć przycisk ustawienia 
tempomatu.

Zmniejszenie prędkości o niewielką 
wartość 
Krótko nacisnąć i zwolnić przycisk 
przywracania ustawionej prędkości 
tempomatu - każdorazowe naciśnięcie 
przycisku powoduje zmniejszenie prędkości 
o 1 km/h.  

MFU8Z0SH022401

Przycisk ustawienia tempomatu 
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Przycisk dezaktywacji tempomatu

W celu wyłączenia tempomatu, • 
wcisnąć wyłącznik tempomatu do 
pozycji „OFF“ (wyłączone).
Po umieszczeniu włącznika • 
rozrusznika w pozycji ACC 
(aktywacja przyrządów), główny 
wyłącznik tempomatu przełączyć 
do pozycji „OFF“ (wyłączone) i 
następnie przywrócić ustawienia 
tempomatu.

MFU8Z0SH022601

Ponownie wcisnąć główny wyłącznik 
tempomatu i WYŁĄCZYĆ tempomat.  
Kontrolka tempomatu zgaśnie.
Tempomat dezaktywuje się w 
następujących przypadkach:
 • Przy wciśnięciu pedału hamulca.
 • Przy wciśnięciu pedału sprzęgła 

(model z manualną skrzynią biegów).
 • Przy użyciu hamulca wydechowego.
 • W przypadku zmniejszenia prędkości 

do około 40 km/h i mniej.
 • Jeśli w układzie sterowania silnika 

wystąpi jakaś nieprawidłowość?
 • Gdy prędkość pojazdu zmniejszy 

się o około 40 km/h lub więcej w 
porównaniu z ustawioną prędkością.

 • Podczas zmiany biegu.
 • Po wciśnięciu przycisku dezaktywacji 

tempomatu. 

Dezaktywacja tempomatu 

Model ze zrobotyzowaną • 
skrzynią biegów Neestronic 
może automatycznie zmieniać 
biegi w trybie automatycznym. 
Nie spowoduje to dezaktywację 
działania tempomatu.

Główny przycisk tempomatu

MFU740SH002801

PORADA

UWAGA



4-112 ELEMENTY STEROWNICZE I PRZYRZĄDY

Wcisnąć i zwolnić przycisk przywrócenia ustawionej prędkości tempomatu w celu 
powrotu do ustawionej prędkości, w przypadku anulowania funkcji tempomatu w 
sytuacji anulowania funkcji tempomatu w następujących przypadkach.  W momencie 
zwolnienia przycisku przywrócenia, zapali się kontrolka ustawienia prędkości 
tempomatu.
 • Przy wciśnięciu pedału hamulca.
 • Przy wciśnięciu pedału sprzęgła (model z manulaną skrzynią biegów).
 • Przy użyciu hamulca wydechowego.
 • Podczas zmiany biegu.
 • Po wciśnięciu przycisku dezaktywacji tempomatu. 

Przywrócenie działania tempomatu

Funkcja hamulca wspomagającego

Modele wyposażone w tempomat z automatycznie aktywowanym 
hamulcem  pomocniczym
Automatyczna aktywacja hamulca pomocniczego (hamulec wydechowy) podczas 
jazdy z tempomatem redukuje wzrost prędkości podczas zjeżdżania ze wzniesienia, co 
powoduje ograniczenie potrzeby wciśnięcia pedału hamulca przez kierowcę. 

Maksymalny kąt nachylenia wzniesienia, przy którym układ może sterować • 
wzrost prędkości samochodu, jest uzależniony od obciążenia samochodu.

Automatyczna aktywacja i zwolnienie hamulca pomocniczego
 • Hamulec pomocniczy uaktywni się w momencie, gdy prędkość samochodu 

podczas zjeżdżenia ze wzniesienia przekroczy ustawioną prędkość.
 • Dezaktywacja hamulca pomocniczego następuje w momencie, gdy samochód 

zwolni do ustawionej prędkości.

OSTROŻNIE
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HBB jest to hydrauliczne wspomaganie hamulców, które wykorzystuje ciśnienie 
hydrauliczne z pompy HBB, która jest częścią składową pompy wspomagania 
kierownicy.

Hydrauliczne wspomaganie hamulców (HBB)  V

Jeśli zapali się kontrolka ostrzegawcza wspomagania hamulców lub nie wyłączy • 
się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, może to sygnalizować problem z HBB.  
Jeśli ta kontrolka ostrzegawcza zapali się podczas jazdy, samochód 
natychmiast odstawić w bezpiecznym miejscu, gdzie nie będzie przeszkadzać 
w ruchu drogowym i bezzwłocznie zwrócić się do najbliższej autoryzowanej 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks, w celu wykonania przeglądu.

Wskaźnik ostrzegawczy wspomagania 
hamulców  → patrz strona 4-36

OSTROŻNIE
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[CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNEGO WSPOMAGANIA HAMULCÓW]
W przypadku modeli z hydraulicznym wspomaganiem hamulców, przy 
hamowaniu może być słyszalny charakterystyczny odgłos wydobywający się 
z deski rozdzielczej, który pochodzi z układu hydraulicznego. Nie oznacza to 
żadnego problemu. Nie chodzi o przejaw usterki.

Jeśli hamulce będą poddane ciśnieniu przy wyłączonym silniku, może być • 
słyszalny charakterystyczny odgłos (piszczenie). Ten odgłos wychodzi z 
pomocniczego akumulatora ciśnienia. Nie jest to awaria.  
Jeśli silnik jest uruchomiony, podobny odgłos  może rozlec się przy nagłym 
hamowaniu.
Kolejną charakterystyczną cechą układu HBB jest to, że pedał hamulca można • 
łatwo wcisnąć aż do podłogi, nawet jeśli samochód stoi. Nie jest to awaria.
Gdy silnik jest uruchomiony, system uzupełni akumulator ciśnieniowy • 
automatycznie przy każdym spadku ciśnienia po hamowaniu. 
Automatyczne uzupełnienie może aktywować się bez konieczności hamowania, 
w zależności od zmian temperatury w akumulatorze. 
Podczas automatycznego uzupełniania można usłyszeć syczenie i klikanie. 
Nie jest to awaria.
Jeśli silnik jest uruchomiony, przy gwałtownym hamowaniu można słyszeć • 
dudnienie. Ten odgłos wychodzi z pompy płynu hamulcowego. Nie jest to 
awaria.

Nieustanne gwałtowane hamowanie przez długi czas może doprowadzić do 
znacznego wzrostu temperatury w pompie wspomagania hydraulicznego. 
Najlepiej unikać takiego przeciążenia hamulców.
[HAMULCE Z PODCIŚNIENIOWYM LUB HYDRAULICZNYM UKŁADEM 
WSPOMAGANIA HAMULCÓW]
Po zatrzymaniu samochodu hamulce nie poddawać ciśnieniu. System jest 
zaprojektowany tak, by samochód zatrzymał się rezerwowym wspomaganiem, 
jeśli pedał hamulca jest wciśnięty. Po każdym wciśnięciu pedału hamulca i jego 
poluzowaniu dochodzi do wyraźnego obniżenia tej rezerwy. Jeśli po przekręceniu 
kierownicy podczas jazdy samochód nie skręci, zwolnić do pewnego stopnia 
wciśnięcie pedału hamulca.
Naciskiem można zatrzymać również bez wspomagania hamulców - większym 
ciśnieniem na pedał hamulca jednak droga hamowania może być wydłużona.

UWAGA
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Koła mogą zablokować się i wpaść w poślizg przy nagłym hamowaniu lub hamowaniu 
na śliskiej nawierzchni, na przykład na nawierzchni pokrytej śniegiem.  Układ ABS 
jest systemem, który zmniejsza ryzyko zablokowania kół tym, że podczas hamowania 
rozpozna śliską nawierzchnię i stwierdzi stabilność kierunkową i panowanie 
nad samochodem.  Układ ABS jest pomocny na śliskiej nawierzchni, jednak nie 
zapobiegnie wypadku, jeśli prędkość nie jest przystosowana do stanu nawierzchni.  
Zawsze należy jeździć ostrożnie.

Układ hamulcowy z systemem (ABS) V

Droga hamowania na śliskiej nawierzchni jest dłuższa niż na normalnej suchej • 
nawierzchni, nawet w przypadku modeli wyposażonych w układ ABS. Droga 
hamowania ponadto może być jeszcze o nieco dłuższa w przypadku aktywacji 
układu ABS w głębokim śniegu lub na nawierzchni pokrytej żwirem. Zawsze 
należy wziąć pod uwagę stan nawierzchni i ogumienia (rodzaj opon i stan 
zużycia), przestrzegać nawyki bezpiecznej jazdy i podczas jazdy zachowywać 
bezpieczną odległość od innych samochodów.
Układ ABS nie zapobiegnie wypadkowi, jeśli samochód nie będzie prowadzony • 
bezpiecznie. Jeździć bezpieczną prędkością.
Na wszystkie koła należy nałożyć opony o przepisowych rozmiarach, tej samej • 
marki i tego samego typu (dotyczy również opon zimowych).  Jeśli są założone 
różne opony, droga hamowania zostanie wydłużona i zmniejszy się stabilność 
kierunkowa samochodu. Jest to bardzo niebezpieczne.
W przypadku gwałtownego hamowania (gdy zadziała układ ABS), uczucie • 
panowania nad samochodem będzie inne aniżeli w przypadku nie użycia 
hamulców. Należy wziąć to pod uwagę i wg tego manewrować kierownicą. 

Jazda samochodem po nawierzchni piaszczystej lub błotnistej, może mieć • 
negatwny wpływ na hamulce i czujniki ABS. Po eksploatacji samochodu w 
piaszczystych lub błotnistych warunkach, samochód należy umyć, w celu 
usunięcia piasku i błota.
Przed umyciem samochodu należy przedsięwziąć niezbędne działania • 
ochronne, zapobiegające przedostaniu się wody do części układu ABS . 
Szczególnie w przypadku mycia wodą pod ciśnieniem należy uważać, żeby 
woda nie pryskała bezpośrednio na części ABS i złączki przewodów.

OSTROŻNIE

PORADA
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[Nie są to objawy usterki]
Bezpośrednio po uruchomieniu silnika może być słyszalny charakterystyczny • 
odgłos silniczka ABS z tylnej części samochodu lub z dołu kabiny. Ten odgłos 
pochodzi z automatycznej kontroli układu ABS. Jeśli w tym momencie będzie 
wciśnięty pedał hamulca, można odczuć pulsowanie. 
Jeśli układ ABS jest aktywny, działanie układu daje się zauważyć zwykle • 
poprzez lekkie pulsowanie pedału hamulca i kierownicy, któremu towarzyszy 
charakterystyczny odgłos.  Chodzi o normalne zjawisko towarzyszące 
prawidłowemu działaniu układu ABS. 
Jeśli układ ABS aktywuje się w momencie, gdy działa hamulec wydechowy, • 
może nastąpić zwolnienie hamulca wydechowego. 
Układ ABS bywa aktywowany w przypadku hamowania na zakręcie lub • 
przejechania przez wybrzuszenie. Powodem jest to, że koła wewnętrzne lub 
koła, które przejeżdżają przez wybój, mają skłoność do zablokowania.  
Układ ABS nie aktywuje się bezpośrednio po ruszeniu samochodu. Aktywuje się • 
tylko wtedy, gdy zostanie osiągnięta prędkość co najmniej 10 km/h. Układ ABS 
dezaktywuje się przy prędkości około 5 km/h.

Ostrzeżenie o działaniu układu ABS
Wskaźniki działania układu ABS.
Po przełączeniu włącznika rozrusznika 
do pozycji „ON“ (załączone), zapali się 
kontrolka ostrzegawcza układu ABS i za 
około 2 sekundy zgaśnie.  Układ ABS jest 
sprawny, jeśli kontrolka ostrzegawcza 
zgaśnie.

Znaki działania układu ABS.
Działanie układu ABS daje się zauważyć 
zwykle poprzez lekkie pulsowanie pedału 
hamulca i kierownicy, któremu towarzyszy 
charakterystyczny odgłos z urządzenia 
ABS.

Kontrolka ostrzegawcza ABS

UWAGA
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Kontrolka ostrzegawcza ABS V  
 → patrz strona 4-37

Następujące sytuacje dotyczące kontrolki ostrzegawczej ABS mogą oznaczać • 
awarię układu ABS. Zwrócić się do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks. 

Zapalenie się kontrolki ostrzegawczej ABS podczas jazdy. -
Nie zapalenie się kontrolki po przekręceniu włącznika rozrusznika do pozycji  -
„ON“ (załączone)

Pomimo tego, że układ ABS wskazuje na pewien problem w układzie, zwykłe • 
hamulce będą działać sprawnie.  Jednak układ ABS nie będzie działać.

UWAGA
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Układ ABS nie jest urządzeniem, które umożliwia kierowanie i zatrzymanie samochodu
w sytuacji, gdy nastąpi przekroczenie limitów bezpiecznej jazdy.  awsze należy jeździć 
ostrożnie.

Ostrzeżenia dotyczące jazdy samochodem wyposażonym 
w układ ABS

Droga hamowania na śliskiej nawierzchni jest dłuższa niż na normalnej suchej • 
nawierzchni, nawet w przypadku modeli wyposażonych w układ ABS.  Jeśli 
układ ABS był aktywowany w następujących stanach nawierzchni, droga 
hamowania może być dłuższa w porównaniu z drogą hamowania samochodu, 
które nie jest wyposażony w układ ABS.  Zawsze należy wziąć pod uwagę 
stan nawierzchni i ogumienia (rodzaj opon i stan zużycia), dotrzymywać 
przyzwyczajenia bezpiecznej jazdy i podczas jazdy zachowywać bezpieczną 
odległość od innych samochodów. 

Przy jeździe na nawierzchni pokrytej żwirem lub na nawierzchni z większą  -
warstwą śniegu. 
Przy użyciu łańcuchów na koła. -
Przy przejeżdżaniu miejsc łącznikowych na drogach lub wybojów czy na  -
przykład oświetlenia na drodze.
Przy jeździe po nierównej nawierzchni lub brukowanej drodze czy torach.  -
Przy jeździe przez kratę żelazną lub pokrywę szybu. -

Układ ABS nie zapobiega ślizganiu kół przy ruszaniu z miejsca, przyspieszeniu • 
i przejeżdżaniu zakrętów, przy których nie dochodzi do hamowania.  Na 
bardzo śliskiej oblodzonej nawierzchni, opony mogą utratić przyczepność i 
można stracić panowanie nad kierownicą.  W wyniku tego jazda będzie bardzo 
niesterowana.  Zawsze należy jechać bezpieczną prędkością, dostosowaną 
do stanu nawierzchni i opon.  Jednocześnie należy unikać gwałtownego 
hamowania. 
Jeśli na bardzo śliskiej oblodzonej nawierzchni nastąpi hamowanie silnikiem, • 
koła mogą się zablokować (w takim wypadku układ ABS nie działa). Grozi to 
utratą panowania nad samochodem.  Jeśli wystąpi taka sytuacja w przypadku 
samochodu z manualną skrzynią biegów, wcisnąć pedał sprzęgla lub dźwignię 
zmiany biegów przestawić w położenie „N“, w celu zapobieżenia oddziaływania 
hamowania na napędzane koła. Następnie kontynuować jazdę na prawidłowym 
biegu. 
Jeśli nastąpi aktywacja układu ABS, można odczuwać lekkie drganie i • 
ciągnięcie na pedale hamulca i kierownicy (szczególnie, gdy droga ma pod 
prawymi i lewymi kołami różną nawierzchnię).  Oprócz tego będzie słyszalny 
odgłos, wydawany przez układ ABS.  Jest to normalne zjawisko.  Zachować 
spokój i prawidłowo manewrować kierownicą.

OSTROŻNIE
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Elektroniczny rozdział sił hamowania EBD  - jest to funkcja, która wykorzystuje układ 
ABS do idealnej regulacji siły hamowania przedniej i tylnej osi, w celu wyrównania 
zmian obciążenia lub przesunięcia obciążenia w wyniku przyspieszenia lub zwolnienia.  
Funkcja zapobiega przedwczesnemu zablokowaniu tylnych kół.  

Elektroniczny rozdział sił hamowania (EBD)  V

Jeśli pojawi się jakiś problem w układzie EBD, zapali się jednocześnie kontrolka • 
ostrzegawcza układu ABS oraz kontrolka ostrzegawcza układu hamulcowego. 
W razie problemu z funkcją EBD, tylne koła łatwiej się zablokują. Zlecić jak • 
najszybciej przegląd i naprawę układu w najbliższej autoryzowanej stacji 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 

Jeśli funkcja EBD jest aktywna, pedał hamulca może nieznacznie powrócić lub • 
można słyszeć charakterystyczny odgłos podobny do odgłosu, który rozlega się 
podczas pracy układu ABS. Nic z tego nie wskazuje na stan awaryjny.

OSTROŻNIE

UWAGA
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ASR jest systemem zapobiegającym poślizgowi napędzanych kół i pozwala poprawić 
sterowność samochodu podczas jazdy na zaśnieżonej lub śliskiej nawierzchni.  Układ 
ASR uruchamia się automatycznie w chwili włączenia silnika.  Układu ASR można 
wyłączyć, naciskając jego wyłącznik ASR-OFF.

Układ ASR V

Podczas aktywacji układu ASR zapali się kontrolka ASR (zielona).  • 
Nawierzchnia drogi w danej chwili jest bardzo śliska.  Jeśli kontrolka zapali się, 
należy jechać ostrożnie i przed zakrętem obniżyć odpowiednio prędkość.
Pomimo tego, że samochód jest wyposażony w układ ASR, na zaśnieżonej lub • 
oblodzinej nawierzchni należy jechać bardzo ostrożnie i stosować łańcuchy lub 
opony zimowe.  
Układ ASR nie jest systemem, który w wyraźny sposób poprawia parametry • 
ruszania samochodu.  Podczas jazdy do góry oblodzonego wzniesienia, pedał 
przyspieszenia należy używać bardzo ostrożnie.
Jeśli na kołach są nałożone łańcuchy, ruszanie przodem do góry oblodzonego • 
wzniesienia, może być łatwiejsze przy wyłączonym układzie ASR.  Należy 
pamiętać, że dezaktywacja układu ASR spowoduje obniżenie sterowności 
pojazdu.

W przypadku użycia urządzenia do diagnostyki tachografu lub hamulców, • 
wcisnąć wyłącznik OFF, w celu wyłączenia układu ASR.

[Nie są to objawy usterki]]
Prędkość obrotowa silnika może być nagle zredukowana - powodem tego jest • 
działanie układu ASR.

OSTROŻNIE
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LNU740SH004401

Ten przycisk należy użyć w celu wyłączenia 
układu ASR.  Jeśli ten przycisk będzie 
wciśnięty po aktywacji układu ASR po 
włączeniu silnika, układ ASR wyłączy się i 
zapali się kontrolka ASR (żółta) na desce 
rozdzielczej.  Wciśnięcie przycisku jeszcze 
raz spowoduje ponowne włączenie funkcji 
ASR.  

Wyłącznik ASR OFF

W przypadku wyłączenia, układ ASR • 
nie będzie do dyspozycji, w celu 
pomocy podczas jazdy na śliskiej 
nawierzchni. Przy jeździena po 
śliskiej nawierzchni należy zawsze 
zachować ostrożność.
Włączyć układ ASR podczas jazdy. • 

Jeśli układ ASR jest wyłączony • 
w chwili wyłączenia silnika, przy 
kolejnym włączeniu silnika ponownie 
aktywuje się automatycznie.

Kontrolka ASR

(żółta)
UWAGA
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Kontrola działania układu ASR i jego działanie

Kontrola działania układu ASR 
Po przekręceniu włącznika rozrusznika 
do pozycji „ON“ (załączone), kontrolka 
ostrzegawcza układu ASR najpierw zapali 
się na żółto i przed wyłączeniem układu 
(układ wyłączy się za około 2 sekundy) 
zmieni kolor na zielony.  Układ ASR jest 
sprawny, jeśli kontrolka ostrzegawcza 
zgaśnie.

Działanie układu ASR
Gdy układ ASR jest aktywny, zapali się 
kontrolka ASR (zielona). Po wciśnięciu 
wyłącznika ASR OFF zapali się kontrolka 
ASR (żółta).

Następujące sytuacje dotyczące kontrolki ostrzegawczej ASR mogą oznaczać • 
awarię układu ASR. Zwrócić się do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks. 

Kontrolka układu ASR (zielona) będzie nadal świecić podczas jazdy na  -
stabilnej i suchej nawierzchni.
Kontrolka układu ASR (żółta) zapali się podczas jazdy (bez wciśnięcia  -
wyłącznika ASR OFF). 
Nie zapalenie się kontrolki układu ASR po przekręceniu włącznika  -
rozrusznika do pozycji „ON“ (załączone)

Awaria układu ASR nie ma wpływu na normalną jazdę.  Jednak układ ASR nie • 
będzie działać.

Kontrolka ASR  V  
 → patrz strona  4-53

Kontrolka ASR

(zielona / żółta)

UWAGA
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Ostrzeżenia dotyczące jazdy samochodem wyposażonym w układ 
ASR

Układ ASR nie jest urządzeniem umożliwiającym jazdę, podczas której nastąpi 
przekroczenie limitów bezpiecznej jazdy.  Zawsze należy jeździć ostrożnie.

Układ ASR nie zwiększa przyczepności opon do drogi, aczkolwiek w • 
porównaniu z modelem bez układu ASR poprawia parametry ruszania i 
przyspieszenia na śliskich nawierzchniach. Na oblodzonej nawierzchni lub 
śliskiej drodze przyczepność opon jest niższa, co zmniejsza panowanie nad 
kierownicą. Wynikiem tego jest niestabilne zachowanie samochodu.  Zawsze 
należy jechać bezpieczną prędkością, dostosowaną do stanu nawierzchni i 
opon.  Jednocześnie należy unikać gwałtownego hamowania. 
Pomimo tego, że samochód jest wyposażony w układ ASR, należy unikać • 
nagłego manewrowania z pedałem przyspieszenia, pedałem sprzęgła (w 
przypadku modeli wyposażonych w manualną skrzynię biegów) i kierownicą. 
Szczególnie podczas ruszania na śliskiej nawierzchni należy ruszać powoli, tak 
jakby chodziło o samochód bez układu ASR.

Jeśli samochód jedzie pod górę długiego wzniesienia po śliskiej nawierzchni i w • 
razie ewentualnego ślizgania opon, zwiększać obroty silnika, lub jeśli samochód 
ma ruszyć na nawierzchni pokrytej grubszą warstwą śniegu lub błota, można 
wcisnąć wyłącznik ASR OFF i w ten sposób wyłączyć układ ASR.

Wyłącznik ASR OFF  
  → patrz strona  4-121

OSTROŻNIE
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Model z napędem na wszystkie koła (4WD) V

Nawet w przypadku samochodów z napędem na wszystkie koła nie można • 
odejść od zasad bezpiecznej jazdy.  Pedał przyspieszenia, kierownicę i pedał 
hamowania należy obsługiwać tak samo ostrożnie, jak w przypadku kierowania 
samochodu z napędem na tylne koła. 

Model z funkcją włączenia napędu na wszystkie koła
W przypadku modeli z możliwością włączenia napędu na wszystkie koła, przyciskiem 
4WD, przełączać pomiędzy napędem tylnych lub wszystkich kół. Oprócz tego na 
przełączniku skrzyni redukcyjnej można wybierać pozycje „HIGH“ (szybka prędkość) i 
„LOW“ (niska prędkość).

Sprzęgiełka piast pozwalające manualnie rozłączyć i połączyć koła przednie i oś 
napędową. 

Sprzęgiełka piasty

Zawsze, gdy samochód jedzie w trybie napędu na wszystkie koła, należy • 
sprawdzić, czy przełączniki sprzęgiełek piast są ustawione w pozycji „LOCK“ 
(połączone). 
Nie wciskać przycisk 4WD podczas jazdy i gdy przełączniki sprzęgiełek piast • 
są w pozycji „FREE“ (rozłączone). Mogłoby to spowodować awarię przekładni 
rozdzielczej.

Przełącznik nie ustawiać w pozycji środkowej pomiędzy „FREE“ (rozłączone) i • 
„LOCK“ (połączone). 
W celu zapewnienia odpowiedniego smarowania układu napędu przednich kół, • 
co miesiąc przejechać około 20 km z lewym i prawym sprzęgiełkiem piasty w 
pozycji „LOCK“ (połączone). 
Przełączniki lewego i prawego sprzęgiełka piasty mogą być gorące po • 
zakończeniu jazdy samochodem.
Ustawienie sprzęgiełka piasty do pozycji „LOCK“ (połączone) lub „FREE“ • 
(rozłączone) wykonać zawsze na obu stronach samochodu. 

OSTROŻNIE
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LNU8Z0SH003201

Przełącznik Położenie "Połączone”
Zawsze, gdy samochód jedzie w • 
trybie napędu na wszystkie koła, 
należy sprawdzić, czy przełączniki 
lewego i prawego sprzęgiełka 
piast są ustawione w pozycji 
„LOCK“ (połączone). (nawet jeśli 
w przypadku modelu z napędem 
na wszystkie koła, gdzie sprzęgło 
wiskotyczne umożliwia płynną 
regulację rozdziału momentu 
obrotowego, włącznik 4WD jest 
w pozycji „ON“ (załączone), jazda 
w trybie napędu wszystkich kół 
jest możliwa tylko wtedy, gdy 
przełączniki sprzęgiełek piast 
są ustawione w pozycji „LOCK“ 
(połączone)).  
Jeśli lewe i prawe sprzęgiełko • 
piasty jest ustawione w pozycji 
„FREE“ (rozłączone) i przednie koła 
są rozłączone od osi napędowej, 
podczas jazdy w trybie tylnych 
kół, momenty obrotowe przednich 
kół nie będą przeniesione do 
układu napędu przedniej osi 
i jazda samochodem będzie 
oszczędniejsza i bardziej cicha. 

LNU8Z0SH003101

Przełącznik
Położenie "Rozłączone”

Położenie FREE (rozłączone)
Gdy przełącznik sprzęgiełka piasty jest 
w pozycji „FREE“ (rozłączone), koło jest 
odłączone od osi napędowej. 
To położenie należy użyć podczas jazdy w 
trybie napędu tylnych kół. 

Położenie „LOCK“ (połączone)
Gdy przełącznik sprzęgiełka piasty jest w 
pozycji „LOCK“ (połączone), koło w ramach 
napędu wszystkich kół jest połączone z 
osią napędową. 
To położenie należy użyć podczas jazdy w 
trybie napędu wszystkich kół. 

UWAGA
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Przycisk 4WD jest używany w celu 
wybrania napędu tylnych lub wszystkich 
kół.  
Jeszcze przed użyciem przycisku należy 
sprawdzić, czy przełączniki sprzęgiełek 
piast są w pozycji „LOCK“ (połączone). 
Przełącznik ustawiać, gdy samochód stoi 
lub wolno się porusza.

Przycisk 4WD

LNU8Z0SH025901

Instrukcje dotyczące przełączenia z napędu tylnych kół na napęd wszystkich kół. 

Tryb jazdy Przycisk 4WD
Kontrolka napędu 

wszystkich 
czterech kół  4WD

Warunki użycia

2WD Wyłączona Przy normalnej jeździe na 
drodze lub autostradzie.

4WD

Świeci

Podczas jazdy na zaśnieżonej 
lub oblodzonej nawierzchni, na 
bardzo stromej drodze lub innej 
drodze, na której trudno jechać z 
napędem tylnych kół.

Jazda w trybie napędu na wszystkie koła na suchej i dobrej jakości nawierzchni, • 
może przyspieszyć zużycie opon i zwiększyć zużycie paliwa. Ponadto jazda 
może być bardziej głośna i może nastąpić uszkodzenie układu jezdnego.  
Dlatego w tych warunkach zawsze trzeba użyć napędu tylnych kół. 
Zawsze, gdy samochód jedzie w trybie napędu na wszystkie koła, należy • 
sprawdzić, czy przełączniki sprzęgiełek piast są ustawione w pozycji „LOCK“ 
(połączone). 
Nie wciskać przycisk 4WD podczas jazdy i gdy przełączniki sprzęgiełek piast • 
są w pozycji „FREE“ (rozłączone). Mogłoby to spowodować awarię przekładni 
rozdzielczej.

OSTROŻNIE
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Przełącznik służy do przełączania 
pomiędzy pozycjami skrzyni redukcyjnej 
„HIGH“ (szybka prędkość) i „LOW“ (niska 
prędkość).
 1. Sprawdzić, czy pojazd stoi i wcisnąć 

pedał sprzęgła.

Przełącznik skrzyni redukcyjnej V

Pedał sprzęgła należy wcisnąć • 
jeszcze przed aktywacją przycisku 
skrzyni redukcyjnej.

 2. Wcisnąć przycisk na stronie „HIGH“ 
(wysoka prędkość) lub „LOW“ (niska 
prędkość). Podczas wciśnięcia 
przycisku na stronie „LOW“ (niska 
prędkość), zapali się żółta kontrolka 
skrzyni redukcyjnej LOW.

HIGH :  Wcisnąć przycisk na tej stronie w 
przypadku standardowej jazdy na 
drodze lub autostradzie.

LOW :  Wcisnąć przycisk po tej stronie w 
przypadku jazdy na zaśnieżonej, 
oblodzonej nawierzchni, na 
drodze o stromym pochyleniu lub 
podczas jazdy terenowej.

Przełącznika skrzyni redukcyjnej nie używać podczas jazdy.   Samochód • 
zatrzymać, wcisnąć pedał sprzęgła i dopiero potem wcisnąć przełącznik.

[Model z funkcją włączenia napędu na wszystkie koła]
Jeśli przycisk 4WD jest w pozycji „OFF“, samochód nie przejdzie do trybu • 
napędu na wszystkie koła po wciśnięciu przycisku skrzyni redukcyjnej LOW 
(niska prędkość).
Kontrolka skrzyni redukcyjnej LOW (nisk prędkość) nie zapali się, jeśli • 
samochód nie jest w trybie napędu na wszystkie koła(czyli jeśli przycisk 4WD 
nie będzie w pozycji „ON“).

 3. Sprawdzić, czy kontrolka włączonej 
redukcji świeci. Następnie można 
ruszyć samochodem.

Kontrolka włączenia redukcji 

UWAGA
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UWAGA



4-128 ELEMENTY STEROWNICZE I PRZYRZĄDY

Przystawka odbioru mocy (PTO) jest urządzeniem, które umożliwia przeniesienie 
napędu silnika do specjalnego urządzenia, bezpośrednio z silnika lub przez skrzynię 
biegów. W tej instrukcji opisano działanie PTO, jednak w przypadku eksploatacji  
specjalistycznego urządzenia, innego aniżeli dźwignia sterownicza i włącznika PTO, 
odsyłamy do [Instrukcja obsługi zainstalowanego urządzenia].

PTO  V

Eksploatacja PTO

Przed eksploatacją PTO sprawdzić, czy wokół samochodu i nad nim nie • 
znajdują się żadne osoby ani przedmioty.
PTO eksploatować na równej powierzchni. • 
Podczas eksploatacji PTO i specjalnego urządzenia dźwignię zmiany biegów • 
przestawić w położenie „N“, mocno zaciągnąć hamulec postojowy i prawą nogą 
trzymać pedał hamulca wciśnięty do oporu.
PTO ani specjalne urządzenie nie eksploatować, gdy samochód jest w ruchu. • 
Informacje na temat eksploatacji specjalnego urządzenia są zawarte w • 
[Instrukcji Obsługi zainstalowanego urządzenia].

PTO samochodu, który jest wyposażony w zrobotyzowaną skrzynię biegów • 
Neestronic, nie można uaktywnić, jeśli  prędkość obrotowa silnika osiąga 800 
obr./min. i więcej. Jest to spowodowane ochroną przed uszkodzeniem układu. 
W przypadku modelu z filtrem cząstek stałych DPD, PTO można uaktywnić 
do prędkości obrotowej silnika 1200 obrotów na minutę, podczas regeneracji 
filtra DPD lub po uruchomieniu zimnego silnika (jeśli jest uaktywniony układ 
szybkiego nagrzania). PTO nie można uaktywnić, jeśli zaraz po uruchomieniu 
zimnego silnika jest aktywna funkcja obrotów jałowych lub przy zwiększeniu 
prędkości obrotowej silnika poprzez pokrętło sterowania biegu jałowego.  Przed 
wciśnięciem przycisku PTO należy odczekać do momentu, gdy silnik zupełnie 
się nagrzeje lub przekręcić pokrętło biegu jałowego z powrotem na najniższą 
pozycję ustawienia. 

[Funkcja zwiększenia obrotów jałowych] 
Dodatkowa funkcja służy do nagrzania silnika poprzez automatyczne • 
zwiększenie obrotów jałowych, jeśli silnik jest chłodny.

OSTROŻNIE

PORADA

UWAGA
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PTO - dźwignia SA

Uruchomienie PTO
 1. Hamulec postojowy mocno zaciągnąć 

i dźwignię zmiany biegów przestawić 
w położenie „N“. Samochód nie może 
być w ruchu.  Następnie uruchomić 
silnik. 

 2. Wcisnąć włącznik PTO. W momencie, 
gdy rozlegną się krótkie dźwiękowe 
sygnały ostrzegawcze , włączyć 
dźwignię PTO, która aktywuje napęd. 

 3. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy 
zmieni się na krótki przerywany 
sygnał i sprzęgło włączy się 
automatycznie. 

 4. Wcisnąć przycisk specjalnego 
urządzenia. 

LNU8Z0SH003701

Położenie 
WYŁ

Położenie 
ZAŁ

Dźwignia sterownicza PTO

MFU8Z0SH024001

Przycisk PTO
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MFU8Z0SH024001

Przycisk PTO

Wyłączenie PTO 
Wcisnąć włącznik PTO. W momencie, gdy 
rozlegną się krótkie dźwiękowe sygnały 
ostrzegawcze , wcisnąć przycisk blokujący 
na dźwigni sterowniczej PTO i przestawić z 
pozycji „ZAŁ“ do pozycji „WYŁ“.

LNU8Z0SH003801

Położenie 
WYŁ

Położenie 
ZAŁ

Dźwignia sterownicza wału wspomagającego 

Wcisnąć przycisk PTO i następnie • 
w ciągu około 10 sekund przesunąć 
dźwignię sterowniczą PTO. 
Jeśli nie ma możliwości przestawić • 
dźwignię sterowniczą PTO w czasie 
około 10 sekund, ponownie wcisnąć 
przycisk PTO i potem dźwignię 
przestawić.

Przed ruszeniem sprawdzić, co • 
następuje:

Specjalne urządzenie jest w  -
bezpiecznej pozycji dla jazdy. 
Dźwignia sterownicza i włącznik  -
PTO są w pozycji „WYŁ“.

OSTROŻNIE

UWAGA
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Uruchomienie PTO
 1. Hamulec postojowy mocno zaciągnąć 

i dźwignię zmiany biegów przestawić 
w położenie „N“. Samochód nie może 
być w ruchu.  Następnie uruchomić 
silnik. 

PTO - dźwignia M/T

 2. Wcisnąć pedał sprzęgła do oporu i 
po krótkiej chwili czekania wcisnąć 
przycisk blokujący i włączyć dźwignię 
sterowniczą PTO, w celu aktywowania 
PTO.

 3. Powoli zwalniać pedał sprzęgła. 

LNU8Z0SH003701

Położenie 
WYŁ

Położenie 
ZAŁ

Dźwignia sterownicza PTO Wyłączenie PTO 
 1. Wcisnąć pedał sprzęgła, wcisnąć 

przycisk blokujący na dźwigni 
sterowniczej PTO do góry i przesunąć 
dźwignię z pozycji „ZAŁ“ do pozycji 
„WYŁ“.

 2. Powoli zwalniać pedał sprzęgła. 

Przed ruszeniem sprawdzić, co • 
następuje:

Specjalne urządzenie jest w  -
bezpiecznej pozycji dla jazdy. 
Dźwignia PTO znajduje się w  -
pozycji „WYŁ“.

LNU8Z0SH003801

Położenie 
WYŁ

Położenie 
ZAŁ

Dźwignia sterownicza wału wspomagającego 

OSTROŻNIE
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Uruchomienie PTO
 1. Hamulec postojowy mocno zaciągnąć 

i dźwignię zmiany biegów przestawić 
w położenie „N“. Samochód nie może 
być w ruchu. Następnie uruchomić 
silnik. 

 2. Wcisnąć włącznik PTO. Rozlegną 
się  krótkie dźwiękowe sygnały 
ostrzegawcze i zapali się kontrolka 
PTO na desce rozdzielczej.

 3. Dźwiękowy sygnał akustyczny zmieni 
się na krótki przerywany sygnał i 
sprzęgło włączy się automatycznie. 

 4. Wcisnąć przycisk specjalnego 
urządzenia. 

PTO - przycisk SA

Wyłączenie PTO 
Wcisnąć włącznik PTO. Rozlegną 
się krótkie dźwiękowe sygnały 
ostrzegawcze i zgaśnie kontrolka PTO na 
desce rozdzielczej. Następnie wyłączy się 
dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. 

MFU8Z0SH024001

Przycisk PTO

Kontrolka PTO

LNU740SH001201

MFU8Z0SH024001

Przycisk PTO

Przed ruszeniem sprawdzić, co • 
następuje:

Specjalne urządzenie jest w  -
bezpiecznej pozycji dla jazdy. 
Włącznik PTO jest w  pozycji  -
„WYŁ“.

OSTROŻNIE
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Uruchomienie PTO
 1. Hamulec postojowy mocno zaciągnąć 

i dźwignię zmiany biegów przestawić 
w położenie „N“. Samochód nie może 
być w ruchu.  Następnie uruchomić 
silnik. 

PTO - przycisk M/T

 2. Pedał sprzęgła wcisnąć do oporu i po 
krótkiej chwili wcisnąć włącznik PTO. 

  Jednocześnie zapali się kontrolka 
PTO na desce rozdzielczej.

Jeśli włącznik PTO po wciśnięciu • 
pedału sprzęgła znajduje się 
w pozycji ZAŁ, można słyszeć 
charakterystyczny odgłos ścierania 
uzębienia lub PTO może się nie 
włączyć. Wciśnięcie włącznika, gdy 
samochód jest jeszcze w ruchu, 
może wywołać te same skutki. 

MFU8Z0SH024001

Przycisk PTO

Kontrolka PTO

LNU740SH001201

 3. Powoli zwalniać pedał sprzęgła. 
 4. Wcisnąć przycisk specjalnego 

urządzenia. 

PORADA
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MFU8Z0SH024001

Przycisk PTO

Kontrolka PTO

LNU740SH001201

Wyłączenie PTO 
 1. Wcisnąć pedał sprzęgła i wcisnąć 

przycisk PTO.   
Następnie sprawdzić, czy kontrolka 
PTO zgasła na desce rozdzielczej i 
czy zatrzymał się napęd PTO. 

 2. Powoli zwalniać pedał sprzęgła. 

Przed ruszeniem sprawdzić, co • 
następuje:

Specjalne urządzenie jest w  -
bezpiecznej pozycji dla jazdy. 
Przycisk PTO jest w pozycji  -
„WYŁ“.

OSTROŻNIE
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Dźwignia opuszczania/podnoszenia zabudowy
Dźwignia jest używana do podnoszenia lub opuszczania zabudowy.
Informacje dotyczące obsługi elementów sterowniczych, innych aniżeli dźwignia 
sterownicza opuszczania/podnoszenia zabudowy, są opisane w oddzielnej „Instrukcji 
obsługi producenta zabudowy“.

Podstawowa obsługa dźwigni opuszczania/podnoszenia 
zabudowy

Obsługa przycisku blokującego
Jeśli dźwignia opuszczania/podnoszenia 
zabudowy jest w położeniu „NA DOLE“ lub 
„NA GÓRZE“ i przycisk blokujący będzie 
zwolniony, dźwignia zostanie zablokowana 
w danej pozycji.
Podczas manipulacji z dźwignią 
opuszczania/podnoszenia zabudowy, 
należy wcisnąć i przytrzymać przycisk 
blokujący. 

Opuszczanie zabudowy
Na ilustracji grubą kreską podkreślono 
położenie dźwigni, które jest niezbędne w 
celu opuszczenia zabudowy. 
W normalnych uwarunkowaniach,  dźwignia 
musi być zablokowana w tym położeniu, 
bez względu na to, czy samochód jest w 
ruchu czy nie. 

LNU8Z0SH004201

Położenie 
"Zwolnione”

Położenie 
"Zablokowane”

Przycisk 
blokujący

Dźwignia opuszczania/
podnoszenia zabudowy

LNU740SH009601

Podczas jazdy i przeglądów samochodu, dźwignia opuszczania/podnoszenia • 
zabudowy musi być w położeniu „NA DOLE“. Należy sprawdzić, czy dźwignia 
opuszczania/podnoszenia zabudowy jest zablokowana przyciskiem blokującym 
i czy nie jest aktywna.
Podczas wchodzenia do kabiny i wysiadania z niej, nie przytrzymywać się • 
dźwigni opuszczania/podnoszenia zabudowy.  Mogłoby nastąpić przypadkowe 
przestawienie dźwigni, co może być niebezpieczne.

OSTROŻNIE
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Chwilowe zatrzymanie opuszczania 
zabudowy 
Na ilustracji grubą kreską podkreślono 
położenie dźwigni, które jest niezbędne w 
celu chwilowego zatrzymania zabudowy 
podczas podnoszenia lub opuszczania 
zabudowy. Jeśli dźwignia znajduje się w 
tym położeniu, nigdy nie opuszczać fotela 
kierowcy. 

Podnoszanie zabudowy
Na ilustracji grubą kreską podkreślono 
położenie dźwigni, które jest niezbędne w 
celu podniesienia zabudowy. 
Jeśli zabudowę trzeba pozostawić w 
pozycji podniesionej, dźwignię zablokować 
w tej pozycji i zabudowę podeprzeć prętem 
bezpieczeństwa.

LNU740SH009701

LNU740SH009801

Dźwignię nie można zablokować w • 
tym położeniu używając przycisku 
blokującego.  

Dżwignię nie można zabezpieczyć w położeniu „Chwilowe zatrzymanie“. To • 
położenie należy wykorzystać w celu chwilowego zatrzymania podnoszenia lub 
opuszczania zabudowy.
Jeśli dźwignia opuszczania/podnoszenia zabudowy jest w położeniu • 
„Tymczasowe zatrzymanie“, w celu utrzymania zabudowy przez dłuższy czas w 
częściowo podniesionej pozycji, istnieje niebezpieczeństwo, że zabudowa nagle 
podniesie się lub opuści w dół. Takie postępowanie jest bardzo niebezpieczne 
i nie może być praktykowane. Jeśli zabudowa ma być zatrzymana w 
podniesionej pozycji, sprawdzić, czy była zupełnie podniesiona, wyłączyć silnik, 
zablokować dźwignią podnoszenia/opuszczania zabudowy w położeniu  „NA 
GÓRZE“ i zabudowę podeprzeć prętem bezpieczeństwa. 

OSTROŻNIE

OSTROŻNIE
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Obsługa zabudowy

Podczas podnoszenia lub opuszczania zabudowy dźwignią podnoszenia/• 
opuszczania zabudowy, sprawdzić, czy w pobliżu lub nad samochodem nie 
znajduje się żadna osoba ani żaden przedmiot.  
Zabudowę podnosić lub opuszczać tylko wtedy, gdy samochód znajduje się na • 
równej powierzchni.  Manewrowanie z zabudową na pochyłej nawierzchni może 
doprowadzić do wywrócenia samochodu. Unikać takich manewrów. 
Podczas pracy z dźwignią podnoszenia/opuszczania zabudowy, samochód • 
musi być w absolutnym bezruchu, dźwignia hamulca postojowego musi być 
zaciągnięta i prawą nogą należy wciskać pedał hamulca do oporu. 
Podczas jazdy nie manewrować z zabudową. • 

PTO samochodu, który jest wyposażony w zrobotyzowaną skrzynię biegów • 
Neestronic, nie można uaktywnić, jeśli  prędkość obrotowa silnika osiąga 800 
obr./min. i więcej. Jest to spowodowane ochroną przed uszkodzeniem układu. 
W przypadku modelu z filtrem cząstek stałych DPD, PTO można uaktywnić 
do prędkości obrotowej silnika 1200 obr./min. (podczas regeneracji lub przy 
uaktywnionym układzie szybkiego nagrzania). PTO nie można uaktywnić, 
jeśli zaraz po uruchomieniu zimnego silnika jest aktywna funkcja obrotów 
jałowych lub przy zwiększeniu prędkości obrotowej silnika poprzez pokrętło 
sterowania biegu jałowego.  Przed wciśnięciem przycisku PTO należy odczekać 
do momentu, gdy silnik zupełnie się nagrzeje lub przekręcić pokrętło biegu 
jałowego z powrotem na najniższą pozycję ustawienia. 

[Funkcja zwiększenia obrotów jałowych]
Dodatkowa funkcja służy do nagrzania silnika poprzez automatyczne • 
zwiększenie obrotów jałowych, jeśli silnik jest chłodny.

OSTROŻNIE

PORADA

UWAGA
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Podnoszenie zabudowy  
(model ze zrobotyzowaną skrzynią 
biegów Neestronic)
 1. Hamulec postojowy mocno zaciągnąć 

i dźwignię zmiany biegów przestawić 
w położenie „N“. Samochód nie może 
być w ruchu.  Następnie uruchomić 
silnik. 

 2. Wcisnąć przycisk PTO i sprawdzić, 
czy rozlega się krótki dźwiękowy 
sygnał ostrzegawczy.

 3. Dźwignię podnoszenia/opuszczania 
zabudowy przestawić w położenie 
„NA GÓRZE“. Dźwiękowy sygnał 
akustyczny zmieni się na krórki 
wolny sygnał  i zabudowa rozpocznie 
manewr podnoszenia. W momencie, 
gdy zabudowa osiągnie najwyższą 
możliwą pozycję, zatrzyma się 
automatycznie. 

LNU8Z0SH004301

Pozycja 
na dole

Pozycja 
na górze

Dźwignia opuszczania/podnoszenia zabudowy

Same przestawienie dźwigni • 
opuszczania/podnoszenia 
zabudowy nie spowoduje 
podniesienie zabudowy. Przed 
przestawieniem dźwigni należy 
koniecznie wcisnąć przycisk PTO 
i odczekać na dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy. 

Jeśli występuje konieczność • 
ponownego podniesienia zabudowy 
po wyłączeniu silnika, przed 
ponownym uruchomieniem silnika i 
podniesieniem zabudowy przycisk 
PTO wcisnąć do pozycji „WYŁ“. 
Jeśli nie będzie dotrzymana ta 
procedura, zabudowa nie podniesie 
się do góry. 

MFU8Z0SH024001

Przycisk PTO

PORADA

OSTROŻNIE
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Podnoszenie zabudowy 
(model z manualną skrzynią biegów)
 1. Hamulec postojowy mocno zaciągnąć 

i dźwignię zmiany biegów przestawić 
w położenie „N“. Samochód nie może 
być w ruchu.  Następnie uruchomić 
silnik. 

 2. Pedał sprzęgła wcisnąć do oporu 
i chwile odczekać. Dźwignię 
podnoszenia/opuszczania zabudowy 
przestawić w położenie „NA GÓRZE“.

 3. Powoli zwalniać pedał sprzęgła. 
Zabudowa rozpocznie manewr 
podnoszenia.  
W momencie, gdy zabudowa osiągnie 
najwyższą możliwą pozycję, zatrzyma 
się automatycznie. 

LNU8Z0SH004301

Pozycja 
na dole

Pozycja 
na górze

Dźwignia opuszczania/podnoszenia zabudowy
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 1. Dźwignię opuszczania/podnoszenia 
zabudowy, która znajduje się w 
kabinie,  przestawić w położenie „NA 
GÓRZE“ i sprawdzić, czy dźwignia 
jest zablokowana w danym położeniu. 

 2. W momencie, gdy zabudowa osiągnie 
najwyższą możliwą pozycję, silnik 
zawsze wyłączyć. 

Pozostawienie zabudowy w pozycji 
podniesionej

 3. Użyć prętu bezpieczeństwa, który 
pomoże zablokować zabudowę w 
danym położeniu.  
Przed pracą pod podniesioną 
zabudową, zawsze umieścić pod 
kołami podpórki klinowe, w celu 
zabezpieczenia pojazdu przed 
przemieszczeniem i zabudowę 
podeprzeć kolumną bezpieczeństwa, 
w celu zapobieżenia opuszczeniu 
zabudowy. 

LNU8Z0SH004401

Pozycja 
na górze

Przycisk blokujący

Dźwignia opuszczania/podnoszenia zabudowy

Pozycja 
zablokowana

LNU8Z0SH004501

Kolumna bezpieczeństwa

Pręt bezpieczeństwa
Podpórki klinowe 

pod koła

LNU8Z0SH004601

Pręt 
bezpieczeństwa

Jeśli występuje konieczność • 
pozostawienia zabudowy w 
pozycji podniesionej, na przykład 
podczas czyszczenia, kontroli lub 
wykonywania innych czynności, 
samochód zawsze musi stać na 
prostej nawierzchni, musi być 
zaciągnięta dźwignia hamulca 
postojowego, pod koła muszą być 
umieszczone podpórki klinowe. 
Ponadto trzeba zapewnić, aby 
zabudowa była pusta i podeprzeć ją 
prętem bezpieczeństwa, kolumnami 
bezpieczeństwa lub innymi 
środkami zabezpieczającymi, w 
celu uniemożliwienia opuszczenia 
zabudowy.  
Podpórki klinowe, które są • 
umieszczane pod koła i kolumny 
bezpieczeństwa zawsze należy użyć 
podczas wykonywania kontroli lub 
przeglądów i gdy zabudowa jest 
pozostawiona w pozycji podniesionej. 
Zapewnić, aby dostęp do obszaru • 
pod zabudową mieli tylko uprawnieni 
pracownicy. 

OSTROŻNIE
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Opuszczanie zabudowy 
(model ze zrobotyzowaną skrzynią 
biegów Neestronic)
 1. Wcisnąć przycisk blokujący na 

dźwigni podnoszenia/opuszczania 
zabudowy i dźwignię przestawić z 
położenia „NA GÓRZE“ w położenie 
„NA DOLE“. Zabudowa opuści się w 
dół w wyniku własnego ciężaru.

 2. Wcisnąć włącznik PTO. Dźwiękowy 
sygnał akustyczny wyłączy się. 

LNU8Z0SH004701

Przycisk 
blokujący Dźwignia opuszczania/

podnoszenia zabudowy
Położenie
na dole

Położenie
na górze

Przy ponownym przestawieniu dźwigni z położenia  „NA DOLE“ w położenie • 
„NA GÓRZE“, w celu podniesienia zabudowy, może rozlec się odgłos ze 
ścierania uzębienia osi napędowej. Jest to normalne zjawisko.  Odgłos ze 
ścierania uzębienia można wyeliminować przestawiając dźwignię z powrotem w 
położenie „NA DOLE“, wciskając przycisk PTO w celu wyłączenia dźwiękowego 
sygnału ostrzegawczego i następnie przestawiając dźwignię opuszczania/
podnoszenia zabudowy. 

MFU8Z0SH024001

Przycisk PTO

LNU8Z0SH004701

Przycisk 
blokujący Dźwignia opuszczania/

podnoszenia zabudowy
Położenie
na dole

Położenie
na górze

Opuszczanie zabudowy 
(model z manualną skrzynią biegów)
Wcisnąć przycisk blokujący na dźwigni 
podnoszenia/opuszczania zabudowy 
i dźwignię przestawić z położenia „NA 
GÓRZE“ w położenie „NA DOLE“. 
Zabudowa opuści się w dół w wyniku 
własnego ciężaru.  
Jednocześnie zgaśnie kontrolka PTO na 
desce rozdzielczej. 

UWAGA
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LNU8Z0SH004801

Burta z dolnymi 
     zawiasami

LNU8Z0SH004901

Łańcuch

Zabudowa

Przed ruszeniem sprawdzić, co następuje:• 
Zabudowa była zupełnie opuszczona.  -
Dźwignia podnoszenia/opuszczania zabudowy jest bezpiecznie zablokowana  -
w położeniu „NA DOLE“ i nie można ruszyć zabudową.
Ściana boczna i czoło zabudowy są bezpiecznie zabezpieczone w  -
swojejpozycji. 

Dźwignię opuszczania/podnoszenia zabudowy przesuwać powoli, w celu • 
uniknięcia przeciążenia mechanizmu opuszczania zabudowy.  
Zwrócić szczególną uwagę na poniższe punkty, które dotyczą otwierania i • 
zamykania czoła zabudowy (oraz lewej i prawej strony bocznej w przypadku 
trzystronnej wywrotki) z dolnymi zawiasami. 

Nigdy nie próbować otwierać lub zamykać czoło zabudowy z dolnymi  -
zawiasami, gdy zabudowa jest w pozycji podniesionej. Jeśli ta wskazówka nie 
będzie dotrzymana, zagraża niebezpieczeństwo wypadnięcia czoła i ładunku 
z zabudowy. Otwieranie i zamykanie wykonywać tylko wtedy, gdy zabudowa 
jest zupełnie opuszczona. 
Unikać podnoszenia zabudowy, gdy czoło z dolnymi zawiasami jest otwarte.  -
Jeśli ta wskazówka nie będzie dotrzymana, zagraża niebezpieczeństwo 
uderzenia czoła o ziemię i zawieszenia mogą doznać uszkodzeń; oprócz tego 
dolne zawiasy mogą zerwać się i może nastąpić upadek czoła.  
Jeśli czoło z dolnymi zawiasami ma być w otwartej pozycji podczas  -
podnoszenia lub opuszczania zabudowy, należy zastosować łańcuch lub inne 
środki pomocnicze, które czoło utrzymają w równi z zabudową. Sprawdzić, 
czy w przypadku podniesionej zabudowy jest wystarczająca odległość 
pomiędzy czołem i ziemią.

Należy zachować szczególną ostrożność przy otwieraniu ścian bocznych lub • 
czoła, jeśli na zabudowie jest umieszczony ładunek.  
Spadający ładunek może być bardzo niebezpieczny. 
Praca na podniesionej zabudowie jest bardzo niebezpieczna. Jeśli zaistnieje • 
konieczność wejścia na zabudowę, najpierw należy zapewnić, żeby była 
zupełnie opuszczona. 

OSTROŻNIE
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Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i układem poduszek powietrznych - SRS 
(uzupełniający system bezpieczeństwa biernego) aktywują się w przypadku zderzenia 
czołowego -  podczas którego energia zderzenia przekroczy określony poziom - w celu 
przytrzymania w jednej pozycji osoby siedzącej w fotelu, zapobiegając odniesieniu 
poważnych urazów głowy kierowcy (i pasażera, jeśli samochód jest wyposażony w 
poduszkę powietrzną pasażera). Przestrzegać poniższych instrukcji, mających na celu 
zapobieżenie odniesienia poważnych lub śmiertelnych obrażeń w wyniku działania 
pasów bezpieczeństwa z napinaczami i poduszek powietrznych.

Kontrola działania

MFU8Z0SH026801

Poduszka powietrzna kierowcy

Kontrolka ostrzegawcza SRS powinna 
kilkakrotnie mignąć po przekręceniu 
włącznika rozrusznika do pozycji „ON“ 
(załączone).
Jeśli kontrolka ostrzegawcza SRS świeci, 
poduszka(ki) powietrzna(e) mogą w razie 
potrzeby nie zadziałać prawidłowo. 

Jeśli kontrolka ostrzegawcza • 
najpierw kilkakrotnie nie 
zabłyśnie, nie zgaśnie lub zapali 
się podczas kierowania, zlecić 
kontrolę lub naprawę w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.

Łańcuchy są dostępne w charakterze dodatkowego wyposażenia.  • 
Skontaktować się ze swym sprzedawcą samochodów marki Isuzu Trucks.

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i poduszkami powietrznymi SRS V

OSTROŻNIE

UWAGA
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Samochód należy bezzwłocznie oddać do przeglądu w najbliższej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks, jeśli wystąpi jakikolwiek z poniższych stanów.

Kontrolka ostrzegawcza SRS okazuje znaki awarii. • 
Podczas zderzenia nastąpiła aktywacja pasu bezpieczeństwa i poduszki • 
powietrznej (zapali się kontrolka ostrzegawcza SRS).
Samochód doznał mocnego zderzenia czołowego, w czasie którego pas • 
bezpieczeństwa z napinaczem i poduszką powietrzną nie aktywował się.
Pas bezpieczeństwa jest rozstrzępiony lub zużyty.• 
Środkowa część kierownicy jest pęknięta lub w inny sposób uszkodzona bądź • 
była mocno uderzona..
Powierzchnia deski rozdzielczej jest pęknięta lub w inny sposób uszkodzona • 
bądź była mocno uderzona.

Jakakolwiek niewłaściwa przeróbka samochodu lub przymocowanie dodatkowych • 
nieoryginalnych urządzeń może uniemożliwić standardowe zadziałanie pasu 
bezpieczeństwa z napinaczem i poduszki powietrznej.
Zamiana kierownicy na niestandardową kierownicę lub przyklejenie naklejki • 
samoprzylepnej na środek kierownicy może byś niebezpieczne, ponieważ może dojść 
do nieprawidłowego zadziałania układu lub w razie wystrzelenia poduszki powietrznej 
do wyrzucenia naklejki w kierunku osoby.   Przymocowanie naklejek samoprzylepnych 
lub umieszczenie przedmiotów, np. różne dodatki lub odświeżacze powietrza, na górną 
powierzchnię deski rozdzielczej jest również niebezpieczne.  Te przedmioty mogą 
uniemożliwić standardowe zadziałanie poduszki powietrznej lub w razie aktywacji układu 
mogą być wyrzucone.
Poniżej opisane działania wymagają podjęcia specjalnych środków zapobiegawczych. • 
Przed ich wykonaniem, należy skonsultować się z autoryzowaną stacją obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.  Jeśli nie zostaną podjęte odpowiedne środki 
zapobiegawcze, może to spowodować nieprawidłową aktywację pasa bezpieczeństwa 
z napinaczem i poduszką powietrzną.   W wyniku tego może nastąpić nagłe naprężenie 
pasa bezpieczeństwa lub nagłe wystrzelenie poduszki powietrznej, co może spowodować 
obrażenia ciała.   Nieprawidłowe wykonanie niżej podanych czynności, będzie miało 
negatywny wpływ na działanie układu i spowoduje jego nie zadziałanie lub awarię.

Naprawa lub wymiana kierownicy, deski rozdzielczej, konsoli środkowej i części wokół  -
pedału przyspieszenia. 
Naprawa, wymiana lub likwidacja pasa bezpieczeństwa z napinaczem oraz poduszki  -
powietrznej lub złomowanie samochodu z pasem bezpieczeństwa z napinaczem i 
poduszką powietrzną
Instalacja systemu audio lub akcesoriów bądź instalacja w formie montażu części  -
karoserii. 
Lakierowanie blacharki z przodu lub blacharki na  kabinie.  -

Kontrolka ostrzegawcza układu 
poduszek powietrznych -  SRS V  
 → patrz strona 4-34

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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Pas bezpieczeństwa nie wyjmować ani nie demontować.  Przypadkowa • 
aktywacja układu może spowodować wyrzucenie części, co może doprowadzić 
do obrażenia ciała lub awarii układu.

Pas bezpieczeństwa z napinaczem nie można ponownie użyć po jego aktywacji • 
lub po zderzeniu. Pas bezpieczeństwa należy bezzwłocznie wymienić w 
najbliższej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 

Nawet, gdy funkcja napinacza nie zadziała, pas bezpieczeństwa będzie działać • 
jak normalny pas bezpieczeństwa (włącznie z funkcją awaryjnego zwijania 
ELR).
W momencie naprężenia pasa bezpieczeństwa, rozlegnie się dźwiękowy sygnał • 
akustyczny.
W razie aktywacji pasa bezpieczeństwa z napinaczem i poduszek powietrznych • 
podczas zderzenia, zapali się kontrolka ostrzegawcza.

W przypadku zderzenia czołowego 
przekraczającego określony poziom, 
napinacze natychmiast napinają pas 
bezpieczeństwa tak, aby dokładniej 
przywierały do ciała pasażera i trzymały 
go w fotelu. Napinacze w ten sposób 
podnoszą skuteczność efektu zatrzymania 
pasa bezpieczeństwa.
Pasy bezpieczeństwa 
  → patrz strona 3-26

Pas bezpieczeństwa z napinaczem

Pas bezpieczeństwa z napinaczem pomaga ograniczyć ryzyko poważnego obrażenia • 
ciała w przypadku zderzenia czołowego samochodu, gdy czujnik wykryje zderzenie 
o stopniu wystarczającym do aktywacji poduszek.  Maksymalna skuteczność będzie 
osiągnięta tylko wtedy, gdy pas bezpieczeństwa jest prawidłowo zapięty.
Pas bezpieczeństwa z napinaczem natychmiast ściągnie luźne miejsca pasa • 
bezpieczeństwa, żeby zmniejszyć ryzyko poważnego obrażenia ciała.   W razie 
uaktywnienia pasa bezpieczeństwa z napinaczem, pasażer może doznać lekkich 
obrażeń ciała w formie siniaków lub oparzeń w wyniku ciepła, które powstanie poprzez 
tarcie.

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

PORADA

UWAGA
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Poduszka powietrzna SRS poprzez napełnienie i wystrzelenie ma za zadanie rozłożyć 
i amortyzować uderzenie ciała pasażera o deskę rozdzielczą i stanowi uzupełniający 
system bezpieczeństwa dla pasu bezpieczeństwa z napinaczem.
Wystrzelenie poduszki powietrznej następuje, gdy czujnik wykryje zderzenie o stopniu 
wystarczającym do aktywacji poduszek.

SRS (system bezpieczeństwa biernego) poduszki 
powietrzne

Poduszka powietrzna uzupełnia działanie ochronne pasa bezpieczeństwa; • 
uaktywnia się wraz z pasem bezpieczeństwa z napinaczem, w celu ograniczenia 
poważnych obrażeń ciała pasażera w razie poważnego zderzenia czołowego, 
gdy czujnik wykryje zderzenie o stopniu wystarczającym do aktywacji 
poduszek.  Maksymalna skuteczność będzie osiągnięta tylko wtedy, gdy pas 
bezpieczeństwa jest prawidłowo zapięty.
Poduszka powietrzna nie zastępuje pasa bezpieczeństwa.   Nie zapomnij o • 
zapięciu pasa bezpieczeństwa. 
Poduszka powietrzna jest natychmiast wystrzelona, aby ograniczyła do • 
minimum obrażenia ciała.  W razie wystrzelenia poduszki powietrznej, pasażer 
może doznać lekkich obrażeń ciała w formie siniaków lub oparzeń w wyniku 
ciepła, które powstanie poprzez tarcie.
Jeśli nastąpi zderzenie samochodu, gdy czujnik wykryje zderzenie o stopniu • 
wystarczającym do aktywacji poduszek i uaktywni się poduszka powietrzna, 
zdeformowanie pojazdu może doprowadzić do pęknięcia przedniej szyby. 

Z poduszki powietrznej po wystrzeleniu szybko uchodzą gazy, żeby poduszka • 
powietrzna nie ograniczała widoczności.
W razie aktywacji pasa bezpieczeństwa z napinaczem i poduszki powietrznej • 
podczas zderzenia, zapali się kontrolka ostrzegawcza układu SRS.

Gdy nastąpi wystrzelenie poduszki powietrznej, rozlegnie się hałas i we wnętrzu • 
kabiny pojawi się biały dym, co nie oznacza pożaru samochodu.  Biały dym nie 
jest szkodliwy dla zdrowia.  Jeśli na oczach lub skórze pozostaną resztki gazu 
lub innej substancji, kontaminowaną część ciała jak najszybciej wypłukać wodą.   
Chociaż nie jest to powszechne, substancje te mogą powodować niewielkie 
podrażnienia skóry w przypadku osób z wrażliwą skórą.
Bezpośrednio po wystrzeleniu poduszki powietrznej, część metalowa, która • 
napełnia poduszkę powietrzną, będzie rozgrzana. Nie dotykać jej.  
Po wystrzeleniu poduszki powietrznej, poduszkę powietrzną nie można • 
ponownie użyć. Należy zlecić wymianę poduszki w najbliższej autoryzowanej 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

UWAGA

OSTRZEŻENIE

PORADA
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Pasy bezpieczeństwa z napinaczem i układem poduszek powietrznych uaktywniają 
się, gdy czujnik wykryje zderzenie o stopniu wystarczającym do aktywacji poduszek.  
Ze względu na to, że karoseria amortyzuje część energii zderzenia, układ może 
się nie uaktywnić w wyniku zamortyzowani siły zderzenia lub kierunku zderzenia.  
Aczkolwiek czołowa część samochodu w razie wypadku jest znacznie zdeformowana, 
w niektórych przypadkach uderzenie w obszarze siedziska nie jest zbyt odczuwalne.  
Z tego względu rozmiar deformacji i uszkodzenia samochodu nie jest jednoznaczny z 
uaktywnieniem poduszek powietrznych.

Kiedy i jak działa pas bezpieczeństwa z napinaczem  
 i układem SRS

Kiedy nastąpi uaktywnienie pasa bezpieczeństwa z napinaczem i 
układem poduszek powietrznych SRS?

W przypadku zderzenia czołowego z 
twardą ścianą i gdy czujnik wykryje 
zderzenie o stopniu wystarczającym 
do aktywacji poduszek.

W przypadku zderzenia czołowego 
z zaparkowanym lub stojącym 
samochodem bądź poruszającym 
się i gdy czujnik wykryje zderzenie o 
stopniu wystarczającym do aktywacji 
poduszek.

LNU740SH005001
LNU740SH005101

Bezpośrednio po wystrzeleniu poduszki powietrznej, część metalowa, która • 
napełnia poduszkę powietrzną, będzie rozgrzana. Nie dotykać jej.   W przypadku 
dotknięcia może dojść do poważnego obrażenia ciała w formie oparzenia.

OSTRZEŻENIE
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LNU740SH005201

Kiedy prawdopodobnie nie nastąpi uaktywnienie pasa bezpieczeństwa z 
napinaczem i układem SRS?
W następujących przypadkach uaktywnienie pasa bezpieczeństwa z napinaczem i 
układu SRS jest mniej prawdopodobne, pomimo tego, że układy są sprawne.

W przypadku, gdy samochód 
podjedzie pod przeszkodę lub inny 
samochód.

W przypadku zderzenia ze słupkiem 
lub drzewem.

LNU740SH005401

W przypadku zderzenia czołowego z 
przeszkodą pod określonym kątem.

W przypadku niepełnego zderzenia 
(zderzenie z jednej strony) z 
przeszkodą. 
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 • W przypadku wpadnięcia samochodu 
do wyboju lub zagłębienie na drodze.

 • W przypadku mocnego zderzenia 
z przeszkodą, na przykład z 
przedmiotem wystającym z drogi..

 • W przypadku wjechania z dużą 
prędkością na krawężnik.

 • W przypadku wyrzucenia samochodu 
w powietrze i upadku na  ziemię - 
uderzenie podwoziem lub innym 
stałym elementem konstrukcyjnym 
samochodu.

Kiedy uaktywni się pas bezpieczeństwa z napinaczem i układem SRS w 
innych przypadkach aniżeli podczas wypadków?

Bezpośrednio po wystrzeleniu poduszki powietrznej, część metalowa, która • 
napełnia poduszkę powietrzą, będzie rozgrzana. Nie dotykać jej.  W przypadku 
dotknięcia może dojść do poważnego obrażenia ciała w formie oparzenia.

OSTRZEŻENIE
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Kiedy nie nastąpi uaktywnienie pasa bezpieczeństwa z napinaczem i 
układem SRS?
W następujących przypadkach nie dojdzie do uaktywnienia pasa bezpieczeństwa z 
napinaczem i układem SRS, pomimo tego, że układy są sprawne.

W przypadku zderzenia bocznego.W przypadku zderzenia z tyłu.

LNU740SH005501 LNU740SH005701

W przypadku przewrócenia się 
samochodu na bok lub dachowania. 

LNU740SH005601
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Naprawa karoserii i lakierowanie kabiny, naprawa w pobliżu panelu bocznego, • 
kierownicy, deski rozdzielczej i konsoli środkowej, instalacja systemów na 
przykład audio i naprawa w obszarze deski rozdzielczej, może mieć negatywny 
wpływ na układ poduszek powietrznych lub spowodować śmiertelne bądź 
poważne obrażenia, spowodowane niespodziewanym wystrzeleniem poduszki 
powietrznej. Tych napraw nie wykonywać samemu. Skontaktować się z 
najbliższą autoryzowaną stacją obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.
Jeśli będą wykonane przeróbki czołowych części samochodu (zderzak, rama, • 
itd.), zostanie zainstalowane wyposażenie (na przykład odśnieżarka) lub 
będzie zmodyfikowana wysokość samochodu w sposób nieautoryzowany lub 
przy użyciu niezaakceptowanych materiałów, układ poduszek powietrznych 
może działać nieprawidłowo. Zasięgnąć porady w autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks. 
Likwidacja poduszek powietrznych, wymaga specjalnej procedury. W razie • 
likwidacji samochodu, który jest wyposażony w układ poduszek powietrznych, 
należy skonsultować się w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks. 

W następujących przypadkach samochód należy bezzwłocznie oddać do 
przeglądu w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks.

Jeśli kontrolka ostrzegawcza układu SRS nie zgaśnie lub zapali się podczas • 
jazdy. 
W przypadku wystrzelenia poduszki powietrznej.• 
W przypadku nie wystrzelenia poduszki powietrznej, aczkolwiek samochód był • 
narażony na silne zderzenie czołowe.
W przypadku, gdy środkowa część kierownicy jest pęknięta lub w inny sposób • 
uszkodzona bądź doznała uderzenia.
W przypadku, gdy powierzchnia deski rozdzielczej jest pęknięta lub w inny • 
sposób uszkodzona bądź doznała uderzenia.

Podczas wystrzelenia poduszki powietrznej, ulotnią się z niej gazy, na przykład • 
biały dym; jednak nie jest to oznaka pożaru. Biały dym nie jest szkodliwy dla 
zdrowia. Jeśli na oczach lub skórze pozostaną resztki gazu lub innej substancji, 
kontaminowaną część ciała jak najszybciej wypłukać wodą.   Chociaż nie jest to 
powszechne, substancje te mogą powodować niewielkie podrażnienia skóry w 
przypadku osób z wrażliwą skórą.
Po wystrzeleniu poduszki powietrznej, poduszkę powietrzną nie można • 
ponownie użyć. Należy zlecić wymianę poduszki powietrznej w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

UWAGA



4-152 ELEMENTY STEROWNICZE I PRZYRZĄDY

Wystrzelenie poduszek powietrznych - SRS
Układ poduszek powietrznych uaktywni się i poduszki powietrzne natychmiast się 
napełniają, gdy czujnik wykryje zderzenei czołowe o stopniu wystarczającym do 
aktywacji poduszek.  Zaraz po zamortyzowaniu uderzenie, następuje wypuszczenie 
gazu poprzez otwory u jej podstawy, w celu umożliwienia dobrej widoczności. 

Kiedy jest najskuteszniejszy układ SRS?

Przed jazdą należy odpowiednio wyregulować fotel, w celu osiągnięcia • 
prawidłowego usadowienia i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Nie siedzieć 
zbyt blisko kierownicy, nie nachylać się nad kierownicą. Jeśli samochód jest 
wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera, pasażer nie może opierać nóg 
o deskę rozdzielczą, twarzy lub klatki piersiowej nie może mieć blisko deski 
rozdzielczej. W trakcie wystrzelenia poduszki powietrznej kierowcy, kierowca 
i pasażer mogą doznać oparzeń lub innych poważnych obrażeń rąk i twarzy. 
Przymocowanie naklejek samoprzylepnych lub umieszczenie przedmiotów, np. 
różne dodatki lub odświeżacze powietrza, na desce rozdzielczej jest również 
niebezpieczne. Te przedmioty mogą uniemożliwić standardowe zadziałanie 
poduszek powietrznych lub w razie uaktywnienia poduszek powietrznych mogą 
być wyrzucone.
Zamiana kierownicy na niestandardową kierownicę lub przyklejenie naklejki • 
samoprzylepnej na środek kierownicy może być niebezpieczne, ponieważ może 
dojść do nieprawidłowego zadziałania układu lub w razie wystrzelenia poduszki 
powietrznej do wyrzucenia naklejki w kierunku osoby. 

MFU8Z0SH026101

Odświeżacz 
powietrza

OSTRZEŻENIE
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Poduszkę powietrzną nie wyjmować ani demontować.   Mogłoby to spowodować • 
nie zadziałanie układu lub niepożądane uaktywnienie układu.
W pobliżu poduszek powietrznych nic nie kłaść.  W przypadku wystrzelenia • 
poduszek powietrznych, przedmiot może być odrzucony i spowodować 
obrażenia ciała.
Podczas wypoczynku nie korzystać z kierownicy w formie poduszki, nie opierać • 
się rękoma ani nogami o kierownicę.  Jeśli samochód stoi, włącznik rozrusznika 
jest w pozycji „ON“ (załączone) i nastąpi zderzenie czołowe, gdy czujnik wykryje 
zderzenie o stopniu wystarczającym do aktywacji poduszek, układ uaktywni się i 
spowoduje obrażenia ciała. 
Podczas kierowania samochodu nie pozostawiać żadnych przedmiotów • 
położonych pomiędzy własną osobą i poduszką powietrzną lub na kolanach.  
W przypadku wystrzelenia poduszki powietrznej, taki przedmiot mógłby być 
odrzucony i spowodować obrażenia twarzy.  Taki przedmiot również może 
uniemożliwiać uaktywnienie poduszki powietrznej, co jest niebezpieczne. 
Czujnik poduszki powietrznej nie myć wodą, nie wystawiać go na działanie sił • 
udarowych. Układ może doznać uszkodzenia - jest to niebezpieczne.

Transport dziecka w samochodzie

Podczas przewożenia dziecka w samochodzie, należy przestrzegać • 
następujących instrukcji:  W razie nie dotrzymania tych instrukcji, dziecko może 
doznać śmiertelnego obrażenia ciała spowodowanego wystrzeleniem poduszki 
powietrznej.

Dziecko podczas jazdy nie może stać przed poduszką powietrzną pasażera  -
lub siedzieć na kolanach.  Byłoby to bardzo niebezpieczne, ponieważ w 
przypadku wystrzelenia poduszki powietrznej, dziecko doznałoby bardzo 
sinego uderzenia.
Jeśli samochód posiada poduszkę powietrzną pasażera, foteliki niemowlęce,  -
foteliki dziecięce oraz foteliki dla większych dzieci nie mocować tyłem do 
kierunku jazdy na fotelu pasażera.  Napełniająca się poduszka powietrzna 
mogłaby spowodować śmiertelne obrażenia dziecka. 

Obchodzenie się z poduszkami powietrznymi układu SRS

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
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LNU8Z0SH001701

Filtr DPD usuwa z gazów spalinowych cząstki stałe.  Filtr DPD gromadzi cząstki 
stałe i w momencie, gdy ilość cząstek stałych osiągnie ilości wcześniej ustawionej, 
filtr automatycznie spali cząstki stałe (regeneracja filtra).  Zalecamy przestrzegać 
poniższych instrukcji, w celu zachowania właściwego stanu filtra DPD. 

Filtr cząstek stałych (DPD)

Włącznik DPD służy do manualnej 
regeneracji filtra DPD (spalania cząstek 
stałych).
Proces ręcznej regeneracji filtra DPD 
włączyć w momencie, gdy w przypadku 
samochodu niewyposażonego w 
wyświetlacz wielofunkcyjny MID, miga 
kontrolka (żółta) manualnej regeneracji 
filtra DPD (miga w sekundowych odstępach 
czasu i towarzyszy jej krótki dźwiękowy 
sygnał ostrzegawczy) lub gdy w przypadku 
samochodu wyposażonego w wyświetlacz 
wielofunkcyjny MID, miga komunikat 
„PUSH DPD SWITCH“ (wcisnąć przycisk 
DPD; kontrolka miga w sekundowych 
odstępach czasu i towarzyszy jej krótki 
dźwiękowy sygnał ostrzegawczy). 
Manualną regeneracj filtra DPD należy 
wykonać na przykład wtedy, gdy pojazd 
jest zaparkowany po dziennej eksploatacji.  
Dotrzymywać instrukcje podane w części 
„Przebieg manualnej regeneracji DPD“.
Jeśli jazda samochodem będzie 
kontynuowana, gdy miga kontrolka lub 
komunikat w sekundowych odstępach 
czasu, odstępy czasu migania będą krótsze 
(około 3 mignięcia za sekundę).  Jeśli jazda 
będzie kontynuowana w tym stanie zbyt 
długo, może nastąpić uszkodzenie filtra 
DPD. Zatrzymać samochód jak najszybciej 
w bezpiecznym miejscu i wykonać 
manualną regenerację.

Przełącznik DPD

Ilość nagromadzonych cząstek stałych 
w filtrze DPD 
 → patrz strona 4-27

Przebieg regeneracji DPDSFlb 
  → patrz strona 4-27

Model NHR

LNU740SH005901

Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS  
(model bez asystenta ruszania pod 
górę HSA)
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MFU8Z0SH026201

System DPD wykona automatyczną • 
regenerację filtra (spalenie cząstek 
stałych) po nagromadzeniu 
się określonej ilości cząstek 
stałych w filtrze DPD, jednak pod 
określonymi warunkami jazdy, 
automatyczna regeneracja może 
być niedokończona.  Jeśli do 
tego dojdzie, to w przypadku 
samochodu niewyposażonego 
w wyświetlacz wielofunkcyjny 
MID, zacznie migać kontrolka 
manualnej regeneracji filtra DPD 
(żółta) lub gdy w przypadku 
samochodu wyposażonego w 
wyświetlacz wielofunkcyjny MID, 
zacznie migać komunikat „PUSH 
DPD SWITCH“ (wcisnąć przycisk 
DPD).  Natychmiast wykonać 
proces manualnej regeneracji wg 
poniższych instrukcji.    Manualna 
regeneracja jest niezbędna w celu 
przywrócenia funkcji filtra DPD.  Nie 
chodzi o proces, wykonywany po 
uszkodzeniu filtra DPD.

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID

(żółta kontrolka, migająca)

Model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID

(żółty komunikat, migający)

PORADA

Kontynuowanie jazdy bez • 
wykonania regeneracji 
spowoduje zapalenie się kontrolki 
ostrzegawczej silnika. Filtr DPD 
trzeba naprawić w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.

Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS  
(model bez asystenta ruszania pod 
górę HSA)

UWAGA
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 5. Wcisnąć przycisk filtra DPD.
 6. Jeśli samochód nie jest wyposażony 

w wyświetlacz wielofunkcyjny MID, 
kontrolka manualnej regeneracji filtra 
DPD (żółta) przestanie migać i będzie 
świecić w sposób ciągły. Prędkość 
obrotowa silnika automatycznie 
zwiększy się w celu rozpoczęcia 
regeneracji.  Jeśli samochód 
jest wyposażony w wyświetlacz 
wielofunkcyjny MID, (żółty) komunikat 
„PUSH DPD SWITCH“ (wcisnąć 
przycisk DPD) przestanie migać 
i wyświetli się (żółty) komunikat 
„MANUAL REGEN.“ (manualna 
regeneracja). Prędkość obrotowa 
silnika automatycznie zwiększy się w 
celu rozpoczęcia regeneracji.

 7. Samochodu nie wolno opuszczać 
podczas regeneracji.  Standardowo 
regeneracja zakończy się w ciągu 15 - 
20 minut.

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID

(żółta)

Model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID

(żółta)

 2. W przypadku modelu z manualną skrzynią biegów, dźwignię zmiany biegów 
przestawić w położenie „N“ i mocno zaciągnąć hamulec postojowy. 
W przypadku modelu ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic, dźwignię 
zmiany biegów przestawić w położenie „N“, sprawdzić wyświetlenie „N“ i 
bezpiecznie zaciągnąć hamulec postojowy.

 3. Silnik pozostawić na obrotoach jałowych.  
Jeśli samochód jest wyposażony w pokrętło sterowania biegu jałowego, 
przekręcić go zupełnie w lewo, w celu zmniejszenia prędkości obrotowej silnika, 
która była zwiększona pokrętłem sterowania biegu jałowego. 

 4. Jeśli samochód jest wyposażony w PTO, wyłączyć tą funkcję.  Wyłączyć przycisk 
PTO i wewnętrzny sterownik pedału przyspieszenia.

LNU8Z0SH005101

Materiał 
łatwopalny

 1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym 
miejscu, gdzie nie ma przedmiotów 
łatwopalnych, na przykład sucha 
trawa lub papier.

Przebieg manualnej regeneracji DPD

W ramach zapobiegania pożaru należy • 
zwracać uwagę na to, aby w pobliżu 
tłumika wydechowego, DPD i układu 
wydechowego nie znajdował się żaden 
przedmiot łatwopalny. Należy pamiętać, 
że temperatura gazów spalinowych jest 
wystarczająco wysoka, żeby je zapalić. 

OSTROŻNIE
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Podczas manualnej regeneracji może tworzyć się biały dym; manualną • 
regenerację nie wykonywać w pomieszczeniach zamkniętych, bez dobrej 
wentylacji.

Jeśli samochód jest wyposażony w PTO, należy sprawdzić, czy w przypadku • 
włączenia PTO przez dłuższy czas, nie miga (żółta) kontrolka manualnej 
regeneracji filtra DPD (model, który nie jest wyposażony w wyświetlacz 
wielofunkcyjny) lub (żółty) komunikat „PUSH DPD SWITCH“ (wcisnąć przycisk 
DPD).

Czas niezbęzdny do dokończenia regeneracji jest zależny od temperatury na • 
zewnątrz.
Podczas regeneracji filtra DPD uaktywni się hamulec wydechowy lub • 
wydechowy zawór dławiący.  Podczas rozpoczęcia działania lub przy 
dezaktywacji, z hamulca wydechowego lub wydechowego zaworu dławiącego 
rozlegnie się odgłos, który nie oznacza awarii.
Podczas regeneracji chwilowo może wydobywać się z układu wydechowego • 
biały dym. Chodzi o efekt spalania cząstek stałych i nie sygnalizuje to awarii.
Manualna regeneracja będzie zakończona wcześniej, jeśli będzie wykonana po • 
zakończeniu jazdy, aniżeli gdy silnik jest zimny. 
Temperatura płynu chłodzącego silnik może podnieść się podczas regeneracji.• 

Przerwanie ręcznej regeneracji 
Jeśli wystąpi sytuacja wymagająca ponownego ruszenia i przerwania procesu 
regeneracji, ponownie wcisnąć przycisk DPD.
W przypadku, gdy samochód nie jest wyposażony w wyświetlacz wielofunkcyjny 
MID, zacznie migać kontrolka manualnej regeneracji DPD (żółta); jeśli samochód jest 
wyposażony w wyświetlacz wielofunkcyjny MID, (żółty) komunikat „MANUAL REGEN.“ 
(manualna regeneracja) zmieni się na migający (żółty) komunikat „PUSH DPD 
SWITCH“ (wcisnąć przycisk DPD). Potem można ruszyć. Jeśli proces regeneracji jest 
przerwany, regenerację trzeba wykonać jeszcze raz. Manualną regenerację wykonać 
jak najszybciej, począwszy od kroku 1.

 8. W momencie, gdy zgaśnie (żółta) 
kontrolka manualnej regeneracji 
DPD lub zniknie (żółty) komunikat 
„MANUAL REGEN.“ (manualna 
regeneracja), regeneracja była 
dokończona. Potem można 
kontynuować jazdę samochodem. 

UWAGA

PORADA

OSTRZEŻENIE
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Jeśli samochód stoi z silnikiem włączonym 
na obrotach jałowych, może nastąpić 
zwiększenie prędkości obrotowej silnika i 
może uaktywnić się hamulec wydechowy.
Jeśli do tego dojdzie, przebiega 
automatyczna regeneracja filtra DPD.  
Nie chodzi o awarię.  Automatyczna 
regeneracja, w przypadku, gdy samochód 
nie jest wyposażony w wyświetłlacz 
wielofunkcyjny, wywoła zapalenie się 
(zielonej) kontrolki automatycznej 
regeneracji DPD; jeśli samochód 
jest wyposażony w wyświetlacz 
wielofunkcyjny, na wyświetlaczu pojawi 
się (zielony) komunikat  „AUTO REGEN.“ 
(automatyczna regeneracja).

Automatyczna regeneracja filtra DPD

Jeśli samochód stoi z silnikiem włączonym na obrotach jałowych, może • 
nastąpić zwiększenie prędkości obrotowej silnika i może uaktywnić się hamulec 
wydechowy.  Jeśli do tego dojdzie, przebiega automatyczna regeneracja filtra 
DPD.  Nie chodzi o awarię.
Z układu rozlegnie się odgłos podczas automatycznej regeneracji. Nie chodzi o • 
awarię.

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID

(zielona, zapali się) 

Model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID

(zielona, zapali się) 

UWAGA
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 1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, gdzie nie ma przedmiotów 
łatwopalnych, na przykład sucha trawa lub papier.

 2. Silnik pozostawić włączonych na obrotach jałowych i sprawdzić, czy w przypadku 
modelu z manualną skrzynią biegów, dźwignia zmiany biegów jest w położeniu  
„N“. W przypadku modelu ze zrobotyzowaną skrzynią biegów, dźwignię zmiany 
biegów przestawić w położenie  „N“. następnie sprawdzić, czy wskaźnik biegów 
wyświetla „N“ i mocno zaciągnąć hamulec postojowy.  Jeśli, w przypadku 
samochodu wyposażonego w pokrętło sterowania biegu jałowego, nastąpi 
zwiększenie prędkości obrotowej silnika poprzez przekręcenie tego pokrętła, 
prędkość obrotową silnika należy zwrócić na normalną wartość obrotów jałowych.

  Jeśli samochód jest wyposażony w PTO, sprawdzić, czy PTO jest wyłączone.

Opcjonalną regenerację filtra DPD należy wykonać, gdy silnik (temperatura płynu 
chłodzącego) i układ wydechowy są stale nagrzane, np. po dziennej eksploatacji 
samochodu.

Przebieg opcjonalnej regeneracji filtra DPD

Opcjonalną regenerację  wykonać bez przerwy aż do jej zakończenia.• 
Samochodu nie wolno opuszczać podczas regeneracji.• 
W ramach zapobiegania pożaru należy zwracać uwagę na to, aby w pobliżu • 
tłumika wydechowego, DPD i układu wydechowego nie znajdował się żaden 
przedmiot łatwopalny.
Należy pamiętać, że temperatura gazów spalinowych jest wystarczająco • 
wysoka, żeby je zapalić. 

LNU840SF000401

 (Wyświetli się)

Model 
bez układu 

HSA

Model z 
układem 

HSA
Model 

bez HSA
Model 
z HSA

Wcisnąć i 
przytrzymać do 
momentu 
zapalenia się 
kontrolki. 

Wcisnąć i 
przytrzymać do 
momentu 
wyświetlenia się 
komunikatu  
“CHECKINKG PM 
LEVEL”.

Model bez MID

(Świeci)

Model z MID

Model bez MID

 (Miga)

Model z MID

 (Miga)

Jeśli kontrolka 
miga, ponownie 
wcisnąć przycisk.

Jeśli komunikat  
“PUSH DPD 
SWITCH” miga, 
ponownie wcisnąć 
przycisk.

 3. Jeśli samochód nie jest wyposażony w wyświetlacz wielofunkcyjny MID, wcisnąć i 
przytrzymać przycisk DPD, do momentu zapalenia się (żółtej) kontrolki manualnej 
regeneracji DPD.  Kontrolka (żółta) manualnej regeneracji DPD przestanie 
świecić w sposób ciągły i zacznie migać.  Jeśli samochód jest wyposażony 
w wyświetlacz wielofunkcyjny MID, wcisnąć i przytrzymać przycisk DPD, do 
momentu, gdy na wyświetlaczu wyświetli się (żółty) komunikat „CHECKING PM 
LEVEL“ (kontrola ilości cząstek stałych).  Komunikat (żółty) „CHECKING PM 
LEVEL“ (kontrola ilości cząstek stałych) zmieni się na (żółty) komunikat „PUSH 
DPD SWITCH“ (wcisnąć przycisk DPD), który zacznie migać. 

OSTROŻNIE
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Jeśli nastąpi przerwanie opcjonalnej regeneracji z powodu ponownego ruszenia • 
samochodu, w przypadku samochodu nie wyposażonego w wyświetlacz 
wielofunkcyjny MID, zacznie migać (żółta) kontrolka manualnej regeneracji 
filtra DPD. Jeśli samochód jest wyposażony w wyświetlacz wielofunkcyjny 
MID, (żółty) komunikat „MANUAL REGEN.“ (manualna regeneracja) zmieni 
się na migający (żółty) komunikat „PUSH DPD SWITCH“ (wcisnąć przycisk 
DPD).  W takim przypadku samochód jak najszybciej zatrzymać w bezpiecznym 
miejscu, ponownie wcisnąć przycisk DPD i odczekać do momentu zakończenia 
opcjonalnej regeneracji.  Jeśli kontrolka lub kmunikat miga, nie kontynuować 
jazdy i nie używać PTO, jeśli samochód jest wyposażony w PTO.
Jeśli ilość cząstek stałych w filtrze DPD jest mniejsza, niż zaprogramowana • 
ilość, to w przypadku, gdy samochód nie jest wyposażony w wyświetlacz 
wielofunkcyjny MID, kontrolka (żółta) manualnej regeneracji DPD pozostanie 
świecić w trybie ciągłym i nie będzie migać, nawet gdy przycisk DPD będzie 
przytrzymany w pozycji wciśniętej.  Jeśli samochód jest wyposażony w 
wyświetlacz wielofunkcyjny MID, komunikat „CHECKING PM LEVEL“ (kontrola 
ilości cząstek stałych) nie zmieni się na (żółty) migający komunikat „PUSH DPD 
SWITCH“ (wcisnąć przycisk DPD).  Filtr DPD nie wymaga regeneracji, dlatego 
system ignoruje wciśnięcie przycisku DPD.

Podczas regeneracji może ulatniać się biały dym.  Czynności związane z • 
manualną regeneracją nie wykonywać w zamkniętym pomieszczeniu bez dobrej 
wentylacji.

 4. Wcisnąć ponownie przycisk filtra DPD.
 5. Jeśli samochód nie jest wyposażony w wyświetlacz wielofunkcyjny MID, kontrolka 

manualnej regeneracji filtra DPD (żółta) przestanie migać i będzie świecić w 
sposób ciągły. Prędkość obrotowa silnika automatycznie wzrośnie, żeby mogła 
rozpocząć się regeneracja. 
Jeśli samochód jest wyposażony w wyświetlacz wielofunkcyjny MID, migający 
(żółty) komunikat „PUSH DPD SWITCH“ (wcisnąć przycisk DPD) zmieni się 
na (żółty) komunikat „MANUAL REGEN.“ (manualna regeneracja) i prędkość 
obrotowa silnika automatycznie wzrośnie, żeby mogła rozpocząć się regeneracja.

 6. Samochodu nie wolno opuszczać podczas regeneracji.  Standardowo 
regeneracja zakończy się w ciągu 15 - 20 minut.

 7. Regeneracja jest zakończona, gdy zgaśnie (żółta) kontrolka manualnej 
regeneracji filtra DPD (w przypadku modelu bez wyświetlacza wielofunkcyjnego 
MID) lub (żółty) komunikat  „MANUAL REGEN.“ (manualna regeneracja) (w 
przypadku modelu wyposażonego w wyświetlacz wielofunkcyjny MID).  Potem 
można kontynuować jazdę samochodem. 

PORADA

OSTRZEŻENIE
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Czas niezbędny do dokończenia regeneracji jest zależny od temperatury na • 
zewnątrz.
Podczas regeneracji filtra DPD uaktywni się hamulec wydechowy lub • 
wydechowy zawór dławiący.  Podczas rozpoczęcia działania lub przy 
dezaktywacji, z hamulca wydechowego lub wydechowego zaworu dławiącego 
rozlegnie się odgłos, który nie oznacza awarii.
Podczas regeneracji chwilowo może wydobywać się z układu wydechowego • 
biały dym. Chodzi o efekt spalania cząstek stałych i nie sygnalizuje to awarii.
Regeneracja będzie zakończona wcześniej, jeśli będzie wykonana po • 
zakończeniu jazdy, aniżeli gdy silnik jest zimny. 
Temperatura płynu chłodzącego silnik może podnieść się podczas regeneracji.• 

UWAGA
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5WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE 
KOMFORTOWĄ EKSPLOATACJĘ POJAZDU

● Wyloty nawiewu 5-2

● Dmuchawa i odszraniacz V 5-3

● Ogrzewanie / ręczna klimatyzacja V 5-5

● Automatyczna klimatyzacja V 5-12

● Oświetlenie wnętrza 5-20

● Osłona przeciwsłoneczna 5-21

● Zapalniczka 5-22

● Popielniczka V 5-23

● Schowek do przechowywania małych rzeczy V 5-25

● Uchwyt na karty 5-25

● Schowek V 5-26

● Schowek w konsoli środkowej V 5-26

● Schowek sufitowy V 5-27

● Uchwyt na napoje V 5-27

● Schowek umieszczony na tylnym płacie kabiny (skrytka 
bagażowa) V

5-28

● Wieszak V 5-29

● Haczyk 5-29

● Instrukcja obsługi radia i odtwarzacza CD 5-30

● Antena 5-31

● Radio AM/FM V 5-32

● Odtwarzacz płyt CD (z radiem AM/FM) V 5-40
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Krata nawiewu powietrza

Pokrętłem regulacyjnym wyregulować 
kierunek strumienia powietrza.  Obrócić 
pokrętło regulacyjne do końca w dół, 
co spowoduje zablokowanie przepływu 
powietrza.

Wyloty nawiewu

MFU750MF000101

2

1

3

3

4
4 4

5

5

2

1

MFU750SH000701

W prawoW lewo
W dół

Na górę

Pokrętło regulacyjne kierunku 
strumienia powietrza 

Nr Wylot nawiewu Charakterystyka

1 Wyloty nawiewu po stronie kierowcy Regulacja kierunku strumienia powietrza 
pokrętłem regulacyjnym. 

2 Wyloty nawiewu po stronie pasażera Regulacja kierunku strumienia powietrza 
pokrętłem regulacyjnym. 

3 Wyloty nawiewu na szyby drzwi 
przednich

Kierują strumień powietrza na szyby 
boczne, w celu ich odszronienia.

4 Wyloty nawiewu na szybę przednią Kierują strumień powietrza na szybę 
przednią, umożliwiając jej odszronienie.

5 Wyloty nawiewu na stopy Kierują strumień powietrza w okolice stóp.
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Obsługa sterowników

Dmuchawa i odszraniacz V

 1. Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza

Położenie
pokrętła Rozdział powietrza Wylot nawiewu

Góra Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 1 i 
2.

Dwupoziomowy Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 1 i 
2 oraz 5.

Stopy Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 5.

Stopy i szyby 1 Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 5 
oraz 3 i 4.

Stopy i szyby 2
Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 5 
oraz przez otwory nawiewu 3 i 4 w większej ilości 
powietrza, aniżeli w położeniu .

Wyloty nawiewu na 
szybę przednią

Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 3 i 
4.

Nr Nazwa

1 Pokrętło wyboru trybu rozdziału 
powietrza

2 Regulacja wlotu powietrza 
zewnętrznego / recyrkulacji

Nr Nazwa

3 Pokrętło regulacji prędkości 
dmuchawy
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Dźwigienkę wlotu powietrza zewnętrznego / recyrkulacji zalecamy przestawić • 
w położenie " ", oznaczające doprowadzenie powietrza zewnętrznego, w 
przypadku użycia następujących położeń w celu odparowania szyby przedniej: 
" ", " ", " ". 

 2. Regulacja wlotu powietrza zewnętrznego / recyrkulacji

W przypadku korzystania z trybu recyrkulacji przez dłuższy okres czasu, szyby • 
mogą ulec zaparowaniu, co spowoduje ograniczenie widoczności.

 3. Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy
  Prędkość dmuchawy można regulować w zakresie od 1 do 4.

Położenie
pokrętła Zastosowanie

Wlot powietrza
zewnętrznego

To położenie należy wybrać w przypadku wentylacji 
wnętrza kabiny (omawiane położenie wybrać w 
normalnych warunkach).

Recyrkulacja
  

To położenie należy użyć w celu uniemożliwienia 
doprowadzenia zapylonego lub w inny sposób 
zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do środka 
kabiny (na przykład podczas przejeżdżania tunelem 
lub w przypadku dużego natężenia ruchu). 

Dopływ powietrza z zewnątrz
Pokrętłem trybu rozdziału powietrza (1) 
ustawić żądane położenie.  Dźwigienkę 
wlotu powietrza zewnętrznego / recyrkulacji 
(2) przestawić w położenie „ “.
Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy 
(3) ustawić żądaną prędkość dmuchawy.

Wentylacja

UWAGA

UWAGA



5-5WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORTOWĄ 
EKSPLOATACJĘ POJAZDU

Obsługa sterowników

Ogrzewanie / ręczna klimatyzacja V

Nr Nazwa

1 Pokrętło wyboru trybu rozdziału 
powietrza

2 Regulacja wlotu powietrza 
zewnętrznego / recyrkulacji

3 Pokrętło regulacji temperatury

Nr Nazwa

4 Pokrętło regulacji prędkości 
dmuchawy

5 Przycisk klimatyzacji (A/C)

 1. Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza

Położenie
pokrętła Rozdział powietrza Wylot nawiewu

Góra Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 1 i 2.

Dwupoziomowy. Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 1 i 2 
oraz 5.

Stopy Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 5.

Stopy i szyby 1 Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 5 
oraz 3 i 4.

Stopy i szyby 2
Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 5 
oraz przez otwory nawiewu 3 i 4 w większej ilości 
powietrza, aniżeli w położeniu .

Wyloty nawiewu na 
szybę przednią Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 3 i 4.
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Dźwigienkę wlotu powietrza zewnętrznego / recyrkulacji zalecamy przestawić • 
w położenie " ", oznaczające doprowadzenie powietrza zewnętrznego, w 
przypadku użycia następujących położeń w celu usunięcia zaparowania szyby 
przedniej: " ", " ", " ". 

 2. Regulacja wlotu powietrza zewnętrznego / recyrkulacji

W przypadku korzystania z trybu recyrkulacji przez dłuższy okres czasu, szyby • 
mogą ulec zaparowaniu, co spowoduje ograniczenie widoczności.

 3. Pokrętło regulacji temperatury
  Pokrętło używać w celu ustawienia żądanej temperatury wewnątrz kabiny.  W 

celu obniżenia temperatury powietrza dopływającego do kabiny przez kratki 
nawiewu, przekręcić pokrętło regulacji temperatury w lewo; w celu zwiększenia 
temperatury pokrętło przekręcić w prawo. 

 4. Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy
  Prędkość dmuchawy można regulować w zakresie od 1 do 4.
 5. Przycisk klimatyzacji (A/C)
  Aby włączyć klimatyzację, należy wcisnąć ten przycisk.  Zaświeci się kontrolka 

układu klimatyzacji informująca o włączonej klimatyzacji.  Układ klimatyzacyjny 
można wykorzystać również w celu usunięcia wilgoci przy jednoczesnym 
stosowaniu urządzenia grzewczego.

Klimatyzacja nie działa (pomimo włączonego przycisku A/C), gdy pokrętło • 
regulacji prędkości dmuchawy znajduje się w pozycji wyłączonej.   Sprawdzić, 
czy pokrętło regulacji prędkości dmuchawy jest w innej pozycji aniżeli 
wyłączonej.
Układ klimatyzacyjny należy okazyjnie włączyć na kilka minut przy niskiej • 
prędkości obrotowej silnika również w czasie, gdy układ klimatyzacyjny nie jest 
używany przez dłuższy okres czasu, w celu zapewnienia smarowania części 
układu klimatyzacyjnego.

Położenie
pokrętła Zastosowanie

Wlot powietrza
  

To położenie należy wybrać w przypadku wentylacji 
wnętrza kabiny (omawiane położenie wybrać w 
normalnych warunkach).

Recyrkulacja
  

To położenie należy użyć w celu uniemożliwienia 
doprowadzenia zapylonego lub w inny sposób 
zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do środka 
kabiny (na przykład podczas przejeżdżania tunelem 
lub w przypadku dużego natężenia ruchu). 

UWAGA

UWAGA

UWAGA
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Dopływ powietrza z zewnątrz
Nacisnąć przycisk A/C (5) w położenie 
„WYŁ“.  Pokrętłem trybu rozdziału 
powietrza (1) ustawić żądane położenie.  
Dźwigienkę wlotu powietrza zewnętrznego 
/ recyrkulacji (2) przestawić w położenie 
„ “.  Pokrętłem regulacji temperatury (3) 
ustawić żądane położenie.
Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy 
(4) ustawić żądaną prędkość dmuchawy.

Wentylacja

Normalna intensywność ogrzewania
Pokrętłem wyboru trybu rozdziału 
powietrza (1) ustawić położenie „ “ lub 

„ “ „ “. Położenie „ “ należy użyć w 

celu ogrzania stóp i odparowania przedniej 
szyby. 
Dźwigienkę wlotu powietrza zewnętrznego 
/ recyrkulacji (2) przestawić w położenie 
„ “.
Pokrętła regulacji temperatury (3) i pokrętła 
regulacji prędkości dmuchawy (4) ustawić 
w żądanych położeniach. 
W celu usunięcia wilgoci z kabiny, wcisnąć 
przycisk A/C (5) w położenie „ZAŁ“.

Obsługa ogrzewania

MFU750SH000201

Ze względu na to, że urządzenie • 
grzewcze wykorzystuje ciepło 
płynu chłodzącego silnika, w 
przypadku ogrzewania przy niskiej 
temperaturze płynu chłodzącego, 
efekt ogrzewania jest niski.  W 
celu osiągnięcia większe efektu 
ogrzewania, włączyć przycisk 
ogrzewania.

Włącznik ogrzewania V   
 → patrz strona 4-63

UWAGA
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Maksymalna intensywność 
ogrzewania
Przekręcić pokrętło trybu rozdziału 
powietrza (1) w położenie  
" ", dźwigienkę wlotu powietrza 
zewnętrznego / recyrkulacji (2) przestawić 
w położenie " " i obrócić pokrętło regulacji 
temperatury (3) do oporu w prawo (pole 
wysokiej temperatury).
Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy 
(4) ustawić maksymalną intensywność 
nawiewu.
Włączyć przycisk ogrzewania.
Włącznik ogrzewania V   

 → patrz strona 4-63

MFU750SH000301

W przypadku korzystania z • 
trybu recyrkulacji przez dłuższy 
okres czasu, szyby mogą ulec 
zaparowaniu, co spowoduje 
ograniczenie widoczności.

Ogrzewanie dwupoziomowe
Pokrętło rozdziału powietrza (1) ustawić w 
położenie „ “.
Dźwigienkę wlotu powietrza zewnętrznego 
/ recyrkulacji (2) przestawić w położenie 
„ “.
Pokrętłem regulacji temperatury (3) ustawić 
położenie środkowe. 
Ustawić pokrętło regulacji prędkości 
dmuchawy (4) wg własnej potrzeby.

MFU750SH000401

UWAGA
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Usuwanie zaparowania szyb
Pokrętło rozdziału powietrza (1) ustawić w 
położenie „ “.
Dźwigienkę wlotu powietrza zewnętrznego 
/ recyrkulacji (2) przestawić w położenie 
„ “.
Ustawić pokrętło regulacji temperatury (3) 
na polu z wyższą temperaturą i wybrać 
położenie wg własnej potrzeby.     W 
razie usuwania zaparowania szyb w 
okresie letnim, ustawić pokrętło regulacji 
temperatury (3) w jakiejkolwiek pozycji.  
Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy 
(4) ustawić jakąkolwiek intensywność 
nawiewu (za wyjątkiem pozycji WYŁ.).
Jeśli samochód jest wyposażony w 
klimatyzację, włączenie klimatyzacji 
zwiększa skuteczność usuwania 
zaparowania szyb.

Usuwanie zaparowania i odszranianie przedniej szyby

MFU750SH000501

W przypadku włączenia układu • 
klimatyzacyjnego z pokrętłem 
rozdziału powietrza (1) 
ustawionym w położeniu " ", nie 
używać położenia maksymalnej 
intensywności chłodzenia.  
Zewnętrzna powierzchnia przedniej 
szyby szybko się zaparuje, 
co spowoduje ograniczenie 
widoczności przed samochodem.

Odszranianie
Pokrętło rozdziału powietrza (1) ustawić w 
położenie „ “.
Dźwigienkę wlotu powietrza zewnętrznego 
/ recyrkulacji (2) przestawić w położenie 
„ “.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury 
(3) do oporu w prawo (pole wysokiej 
temperatury).   Pokrętłem regulacji 
prędkości dmuchawy (4) ustawić 
maksymalną intensywność nawiewu.
Włączyć przycisk ogrzewania.
Włącznik ogrzewania V   

 → patrz strona 4-63

UWAGA
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Po odszronieniu ustawić dźwigienkę • 
wlotu powietrza zewnętrznego / 
recyrkulacji z powrotem w położenie 
" ".  W przeciwnym razie przednia 
szyba zaparuje się, co spowoduje 
ograniczenie widoczności przed 
samochodem.

Normalne / umiarkowane chłodzenie
To ustawienie jest odpowiednie w 
przypadku chłodzenia przez dłuższy okres 
czasu lub umiarkowanego chłodzenia.
Nacisnąć przycisk A/C (5) w położenie 
„ZAŁ“.
Ustawić pokrętło trybu rozdziału powietrza 
(1) w położenie " ", w celu normalnego 
chłodzenia lub ustawić go w położenie 
" ", w celu umiarkowanego chłodzenia.
Pokrętłem regulacji temperatury (3) ustawić 
żądane położenie. 
Ustawić pokrętło regulacji prędkości 
dmuchawy (4) wg własnej potrzeby.

Chłodzenie 

Jeśli układ klimatyzacyjny jest • 
używany podczas szczególnie 
upalnej pogody i silnik jest włączony 
na obrotach jałowych, przestawić 
dźwigienkę wlotu powietrza 
zewnętrznego / recyrkulacji (2) w 
położenie" ".

MFU750SH000401

MFU750SH000501

UWAGA

UWAGA
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Maksymalna intensywność 
chłodzenia 
Pokrętło rozdziału powietrza (1) ustawić w 
położenie „ “.
Nacisnąć przycisk A/C (5) w położenie 
„ZAŁ“.  
Przestawić dźwigienkę wlotu powietrza 
zewnętrznego / recyrkulacji (2) w 
położenie„ “.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury (3) 
do oporu w lewo (pole niskiej temperatury).   
Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy 
(4) ustawić maksymalną intensywność 
nawiewu.

Aby uzyskać maksymalną • 
intensywność chłodzenia w 
przypadku pozostawienia 
samochodu na słońcu przez dłuższy 
okres czasu - uchylić lekko szyby lub 
otworzyć drzwi w celu wypuszczenia 
nagrzanego powietrza z kabiny, 
przed włączeniem klimatyzacji 
wyłączyć ogrzewanie. 
Używanie układu klimatyzacyjnego • 
przez dłuższy okres czasu 
z ustawioną maksymalną 
intensywnością chłodzenia, 
doprowadzi do wysuszenia 
powietrza wewnątrz kabiny.   Od 
czasu do czasu przestawić 
dźwigienkę wlotu powietrza 
zewnętrznego / recyrkulacji  w 
położenie wlotu powietrza 
zewnętrznego lub uchylić okna, w 
celu napływu świeżego powietrza 
do środka kabiny.  
Podczas chłodzenia można czasem • 
zauważyć mgiełkę ulatniającą się 
z krat.  Jest to zjawisko normalne, 
powstające na skutek szybkiego 
ochłodzenia wilgotnego powietrza.

MFU750SH000601

UWAGA
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Obsługa sterowników

Automatyczna klimatyzacja  V

MFU8Z0SF000201

1 2 Wyświetlacz 3 4

98765

Nr Nazwa

1 Przycisk automatycznej klimatyzacji 
(przycisk AUTO)

2 Pokrętło regulacji prędkości 
dmuchawy

3 Przycisk wyświetlenia temperatury na 
zewnątrz (przycisk OUTSIDE)

4 Pokrętło regulacji temperatury

Nr Nazwa

5 Wyłącznik automatycznej klimatyzacji 
(przycisk OFF)

6 Przycisk recyrkulacji
7 Przycisk odszraniania
8 Przycisk klimatyzacji (A/C)

9 Przycisk rozdziału powietrza (przycisk 
MODE)

 1. Przycisk automatycznej klimatyzacji (przycisk AUTO)
  Aby włączyć tryb klimatyzacji w pełni automatyczny, należy wcisnąć ten przycisk.  

Po naciśnięciu tego przycisku układ automatycznie sterować będzie trybem 
rozdziału powietrza, prędkością dmuchawy oraz klimatyzacją i recyrkulacją 
powietrza.

Ostatnie ustawienie każdego pokrętła ma pierszeństwo przed poprzednim • 
ustawieniem.

UWAGA
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 2. Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy
  Pokrętło jest przeznaczone tylko do manualnej regulacji prędkości dmuchawy.  

Obrót pokrętła w prawą stronę powoduje zwiększenie prędkości obrotowej wirnika 
dmuchawy, a obrót w lewo - jej zmniejszenie.   Prędkość dmuchawy można 
regulować w zakresie od 1 do 8.

Układ klimatyzacyjny należy okazyjnie włączyć na kilka minut przy niskiej • 
prędkości obrotowej silnika również w czasie, gdy układ klimatyzacyjny nie jest 
używany przez dłuższy okres czasu, w celu zapewnienia smarowania części 
układu klimatyzacyjnego.

 3. Przycisk wyświetlenia temperatury na zewnątrz (przycisk OUTSIDE)
  Przycisk użyć w celu sprawdzenia temperatury powietrza na zewnątrz.   Wcisnąć 

przycisk w celu zmiany trybu odczytu temperatury wewnątrz na odczyt temperatury 
na zewnątrz.

Jednostka sterownicza automatycznej klimatyzacji przeprowadzi niezbędne • 
korekty na wyświetlaczu przed wyświetleniem temperatury na zewnątrz. Jednak 
w następujących przypadkach może być wyświetlona wyższa temperatura niż 
rzeczywista temperatura powietrza na zewnątrz. 

Duże natężenie ruchu lub samochód zatrzymany z włączonym silnikiem. -
Samochód jest w ruchu podczas intensywnego promieniowania słonecznego  -
i nawierzchnia odbija ciepło słoneczne.
Gwałtowne zmiany temperatury. -

Prędkość 
dmuchawy Niska Umiarkowana Wielka Maksymalna

Wyświetlony 
symbol

 4. Pokrętło regulacji temperatury
  Obracać pokrętłem regulacji temperatury do momentu ustawienia żądanej 

wartości temperatury wewnątrz samochodu.  Na wyświetlaczu będzie 
wyświetlona ustawiona temperatura.  Wyświetlana temperatura wzrasta/maleje 
ze skokiem o 0,5 °C. Temperaturę można ustawić w zakresie od 18 °C do 32 °C. 
 Po ustawieniu temperatury na 18 °C, układ zawsze ustawi tryb maksymalnej 
intensywności chłodzenia; po ustawieniu temperatury na 32 °C, układ ustawi tryb 
maksymalnej intensywności ogrzewania.

 5. Wyłącznik automatycznej klimatyzacji (przycisk OFF) 
Naciśnięcie przycisku OFF powoduje wyłączenie dmuchawy i klimatyzacji.

UWAGA

UWAGA
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Wyświetlony 
symbol Zastosowanie

Dopływ powietrza 
z zewnątrz

To ustawienie wybrać w normalnych warunkach  
(ustawienie wybrać w celu wentylacji wnętrza kabiny).

Recyrkulacja
  

To położenie należy użyć w celu uniemożliwienia 
doprowadzenia zapylonego lub w inny sposób 
zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do środka 
kabiny (na przykład podczas przejeżdżania tunelem 
lub w przypadku dużego natężenia ruchu). 

Wyświetlony 
symbol Zastosowanie Wylot nawiewu

Wyloty nawiewu 
na szybę 
przednią

Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 3 i 4.

 7. Przycisk odszraniania
  W celu usunięcia zaparowania lub odszronienia przedniej szyby należy nacisnąć 

ten przycisk. Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu 
symbolu „ “. W tym przypadku włączy się klimatyzacja.  Ponowne wciśnięcie 
przycisku powoduje wyświetlenie na wyświetlaczu poprzedniego ustawienia „ “.

W przypadku korzystania z trybu recyrkulacji przez dłuższy okres czasu, szyby • 
mogą ulec zaparowaniu, co spowoduje ograniczenie widoczności.

 8. Przycisk klimatyzacji (przycisk A/C)
  Ten przycisk włącza i wyłącza klimatyzację.  Po naciśnięciu przycisku A/C przy 

włączonym trybie w pełni automatycznym, na wyświetlaczu zgaśnie symbol 
„AUTO“ i „A/C“.  Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje powrót układu do pełni 
automatycznego trybu. 

 9. Przycisk zmiany trybu rozdziału powietrza (przycisk MODE)
  Po każdym wciśnięciu tego przycisku, tryb rozdziału powietrza będzie 

się zmieniać. Aktualnie wybrany tryb rozdziału powietrza wyświetli się na 
wyświetlaczu.

 6. Przycisk wlotu powietrza zewnętrznego / trybu recyrkulacji 
Ten przycisk służy do wyboru trybu wlotu powietrza zewnętrznego lub trybu 
recyrkulacji.  Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni symbol, podany w 
poniższej tabelce, sygnalizujący wykonane ustawienie.

Wyświetlony 
symbol

Rozdział 
powietrza Wylot nawiewu

Góra Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 1 i 2.

Dwupoziomowy. Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 1 i 2 oraz 5.

Stopy Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 5.

Stopy i  
szyby 1 Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 5 oraz 3 i 4.

Stopy i  
szyby 2

Powietrze przepływa przez otwory nawiewu nr 5 oraz 
przez otwory nawiewu 3 i 4 w większej ilości powietrza, 
aniżeli w położeniu „ “.

UWAGA
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 1. Wcisnąć przycisk AUTO (1).  
Układ klimatyzacyjny włączy się 
i automatycznie sterować będzie 
trybem rozdziału powietrza i 
prędkością dmuchawy (wybierze 
najkorzystniejsze parametry w 
celu zrównania stanu ze stanem 
wewnątrz kabiny).  Wybrane tryby 
rozdziału powietrza będą odpowiadać 
rozdziałom powietrza następujących 
trybów: „ “, „ “ lub „ “.  Na 
wyświetlaczu widoczny będzie 
wskaźnik „AUTO A/C“.

Tryb automatycznej klimatyzacji

 2. Obracać pokrętłem regulacji 
temperatury (4) do momentu 
ustawienia żądanej temperatury 
wewnętrznej.  Na wyświetlaczu 
będzie wyświetlona ustawiona 
temperatura.  Wyświetlana 
temperatura wzrasta/maleje ze 
skokiem o 0,5 °C. Temperaturę 
można ustawić w zakresie od 18 °C 
do 32 °C. Po ustawieniu temperatury 
na 18 °C, układ zawsze ustawi 
tryb maksymalnej intensywności 
chłodzenia; po ustawieniu 
temperatury na 32 °C, układ ustawi 
tryb maksymalnej intensywności 
ogrzewania.

  Po wciśnięciu przycisku OUTSIDE 
na wyświetlaczu wyświetli się napis 
„OUTSIDE“  oraz temperatura 
powietrza na zewnątrz.  Ponowne 
naciśnięcie przycisku OUTSIDE (3) 
powoduje ponowne wyświetlenie 
ustawionej temperatury.

Aczkolwiek temperaturę można ustawić w zakresie od 18 do 32 °C, wyświetlona • 
wartość na wyświetlaczu jest tylko orientacyjną wartością.  W celu osiągnięcia 
żądanej temperatury trzeba wykonać bardziej precyzyjne ustawienie.
Ze względu na to, że urządzenie grzewcze wykorzystuje ciepło płynu • 
chłodzącego silnika, w przypadku ogrzewania przy niskiej temperaturze płynu 
chłodzącego, efekt ogrzewania jest niski.  
W celu osiągnięcia lepszego efektu ogrzewania, włączyć przycisk ogrzewania.

Włącznik ogrzewania V   
 → patrz strona 4-63

UWAGA
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W przypadku przekręcenia jakimkolwiek pokrętłem lub wciśnięcia jakiegokolwiek • 
przycisku (za wyjątkiem pokrętła regulacji temperatury), gdy jest włączony 
tryb w pełni automatyczny, na wyświetlaczu zgaśnie komunikat „AUTO“ i 
wyświetli się ustawienie, które zostało wybrane danym pokrętłem/przyciskiem. 
Aczkolwiek w przypadku danego pokrętła/przycisku pozostanie wybrana 
preferowana wartość, układ nadal będzie sterować pozostałe parametry w 
trybie automatycznym.
Aby powrócić do w pełni automatycznego trybu klimatyzacji, wcisnąć przycisk • 
AUTO (1).

Dopływ powietrza z zewnątrz
Wcisnąć przycisk A/C (8), w celu 
wyłączenia układu klimatyzacyjnego.  Z 
wyświetlacza zniknie komunikat A/C.
Pokrętłem regulacji temperatury (4) ustawić 
żądaną temperaturę i przyciskiem MODE 
(9) wybrać żądane rozdziały powietrza.  
Wcisnąć przycisk wlotu powietrza 
zewnętrznego / trybu recyrkulacji (6).  Na 
wyświetlaczu wyświetli się symbol„ “.  
Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy 
(2) ustawić żądaną prędkość dmuchawy.

Tryb ręcznej klimatyzacji

Maksymalna intensywność 
ogrzewania
Obrócić pokrętło regulacji temperatury 
(4) do oporu w prawo (32 °C) i pokrętłem 
regulacji prędkości dmuchawy (2) ustawić 
maksymalną intensywność nawiewu.  
Wciskając przycisk MODE (9) wybrać 
żądane rozdziały powietrza.
Jeśli jest to konieczne, włączyć przycisk 
ogrzewania. 
Włącznik ogrzewania V   

 → patrz strona 4-63

 3. W celu wyłączenia klimatyzacji, 
wcisnąć przycisk A/C (8).  W celu 
wyłączenia dmuchawy i klimatyzacji, 
wcisnąć przycisk OFF (5).

UWAGA
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Usuwanie zaparowania szyb
Wciśnięcie przycisku odszraniania (7) 
powoduje włączenie odszraniania.  Na 
wyświetlaczu wyświetli się symbol „ “ i 
włączy się klimatyzację.
Pokrętłem regulacji temperatury (4) ustawić 
żądaną temperaturę.  
Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy 
(2) ustawić żądaną intensywność nawiewu.  
Skuteczność usuwania zaparowania 
szyb będzie niższa, w przypadku 
wyświetlenia na wyświetlaczu symbolu 
„ “ (recyrkulacja), aniżeli w przypadku 
wyświetlenia na wyświetlaczu symbolu 
„ “(dopływ powietrza z zewnątrz).
Wciśnięciem przycisku MODE wybrać 
żądane rozdziały powietrza.  W przypadku 
wciśnięcia przycisku i wyświetlenia na 
wyświetlaczu symbolu „ “ lub „ “, 
można usunąć zaparowanie z przedniej 
szyby i jednocześnie ogrzewać swoje 
stopy. 

MFU750SH000201

MFU750SH000301

Odszranianie
Wciśnięcie przycisku odszraniania (7) 
powoduje włączenie odszraniania.  Na 
wyświetlaczu wyświetli się symbol „ “.  
Obrócić pokrętło regulacji temperatury (4) 
do oporu w prawo (32 °C).
Wcisnąć przycisk wlotu powietrza 
zewnętrznego / trybu recyrkulacji (6). Na 
wyświetlaczu wyświetli się symbol „ “. 
Włączyć przycisk ogrzewania.
Włącznik ogrzewania V   

 → patrz strona 4-63
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Maksymalna intensywność 
chłodzenia 
Obrócić pokrętło regulacji temperatury 
(4) do oporu w prawo (18°C) i pokrętłem 
regulacji prędkości dmuchawy (2) ustawić 
maksymalną intensywność nawiewu.  
Wciskając przycisk MODE (9) wybrać żądane 
rozdziały powietrza i wcisnąć przycisk wlotu 
powietrza zewnętrznego / trybu recyrkulacji 
(6).  Sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest 
wyświetlony symbol „ “ (recyrkulacja).
W celu włączenia układu klimatyzacji, przed 
wykonaniem ww. czynności należy wcisnąć 
przycisk A/C (8).

Aby uzyskać maksymalną • 
intensywność chłodzenia w przypadku 
pozostawienia samochodu na słońcu 
przez dłuższy okres czasu - uchylić 
lekko szyby lub otworzyć drzwi w 
celu wypuszczenia nagrzanego 
powietrza z kabiny, przed włączeniem 
klimatyzacji wyłączyć ogrzewanie. 
Używanie układu klimatyzacyjnego • 
przez dłuższy okres czasu 
z ustawioną maksymalną 
intensywnością chłodzenia, 
doprowadzi do wysuszenia powietrza 
wewnątrz kabiny.   Od czasu do 
czasu przestawić dźwigienkę wlotu 
powietrza zewnętrznego / recyrkulacji  
w położenie wlotu powietrza 
zewnętrznego lub uchylić okna, w 
celu napływu świeżego powietrza do 
środka kabiny. 
Podczas chłodzenia można czasem • 
zauważyć mgiełkę ulatniającą się 
z krat.  Jest to zjawisko normalne, 
powstające na skutek szybkiego 
ochłodzenia wilgotnego powietrza.

MFU750SH000601

Po odszronieniu wcisnąć przycisk • 
wlotu powietrza zewnętrznego 
/ trybu recyrkulacji tak, aby na 
wyświetlaczu wyświetlił sią symbol 
„ “ (dopływ powietrza z zewnątrz).
W przeciwnym razie przednia • 
szyba zaparuje się, co spowoduje 
ograniczenie widoczności przed 
samochodem.

MFU750SH000501

OSTROŻNIE
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W celu zapewnienia skutecznego i 
przyjemnego klimatyzowania, układ 
klimatyzacji wykorzystuje czujnik promieni 
słonecznych, czujnik temperatury wewnątrz 
i czujnik temperatury na zewnątrz.   Dla 
zapewnienia prawidłowej pracy układu nie 
należy czujniki zakrywać.     

MFU8Z0SH001501

Czujnik temperatury 
wewnętrznej 

Czujniki temperatury

LNU850SH000101

Czujnik temperatury 
powietrza na 

zewnątrz

Czujnik promieni 
słonecznych
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Oświetlenie sufitowe

Oświetlenie wnętrza

Oświetlenie sufitowe działa bez względu na 
położenie włącznika rozrusznika.  W celu 
przełączenia oświetlenia sufitowego do 
położenia "DRZWI", przełącznik oświetlenia 
sufitowego przełączyć w położenie 
środkowe pomiędzy położenia "ZAŁ." i 
"WYŁ."
ZAŁ :  Oświetlenie pozostaje włączone 

bez względu na to, czy drzwi są 
otwarte lub zamknięte.

DRZWI :  Oświetlenie włącza się w chwili 
otwarcia drzwi, zablokowania 
drzwi zdalnym pilotem lub po 
wyjęciu klucza ze stacyjki.

WYŁ :  Oświetlenie pozostaje wyłączone 
bez względu na to, czy drzwi są 
otwarte lub zamknięte.

Model NHR

LNU850SH000501

Świeci
Wyłączone Drzwi

Włącznik

Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/
NPS
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LNU850SH001001

Osłona 
     przeciwsłoneczna

Uchwyt

Osłona przeciwsłoneczna chroni wzrok 
przed oślepieniem światłem słonecznym.  
Korzystać z osłony przeciwsłonecznej, gdy 
promienie słoneczne są zbyt ostre.
W celu ochrony wzroku przed ostrym 
światłem z boku, osłonę odchylić na bok.

Osłona przeciwsłoneczna

Ze względów bezpieczeństwa, po • 
użyciu  osłonę przeciwsłoneczną 
ponownie odchylić do pozycji 
wyjściowej.  

Oświetlenie tylne części (model czterodrzwiowy)
Oświetlenie sufitowe działa bez względu na 
położenie włącznika rozrusznika.  W celu 
przełączenia oświetlenia sufitowego do 
położenia "DRZWI", przełącznik oświetlenia 
sufitowego przełączyć w położnie środkowe 
pomiędzy położenia "ZAŁ." i "WYŁ."
ZAŁ :  Oświetlenie pozostaje włączone 

bez względu na to, czy drzwi są 
otwarte lub zamknięte.

DRZWI :  Oświetlenie włącza się w chwili 
otwarcia drzwi, zablokowania 
drzwi zdalnym pilotem lub po 
wyjęciu klucza ze stacyjki.

WYŁ :  Oświetlenie pozostaje wyłączone

Strona kierowcy

LNU850SH001901

Osłona 
przeciwsłoneczna

Uchwyt

Strona pasażera 

OSTROŻNIE
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LNU850SH001101

Zapalniczka

Zapalniczka jest aktywna, gdy włącznik 
rozrusznika jest w pozycji „ACC“ (aktywacja 
przyrządów) lub „ON“ (załączone).
 1. Wcisnąć zapalniczkę do oporu.
 2. Zapalniczka odskoczy automatycznie 

po nagrzaniu się do właściwej 
temperatury.  Wyciągnąć zapalniczkę 
i skorzystać z niej.

Zapalniczka

Zwrócić się do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów Isuzu • 
Trucks, w celu uzyskania informacji na temat możliwości użycia gniazdka 
zapalniczki w charakterze gniazdka dla akcesoriów.
W przypadku konieczności dokonania wymiany zapalniczki, należy zastosować • 
oryginalną zapalniczkę marki Isuzu Trucks.  Nie używać innych zapalniczek.
Podczas czyszczenia zapalniczki nie używać zbyt dużej siły.  Zapalniczka • 
mogłaby się znieksztacić.
Gniazdko zapalniczki oraz element grzejny należy utrzymywać w czystości.• 

Spirala zapalniczki może nagrzewać się do bardzo wysokiej temperatury, • 
dlatego należy przedsięwziąć środki zapobiegawcze oparzeniom.
Nie przytrzymywać zapalniczki w trakcie nagrzewania. Może to spowodować jej • 
przegrzanie i uszkodzenie lub wywołać pożar. 
Jeśli nagrzana zapalniczka nie odskoczy samoczynnie w ciągu 20 sekund, jest • 
uszkodzona.  Natychmiast wyciągnąć ją ręcznie.
Nie wysiadać z samochodu, jeśli zapalniczka jest wciśnięta. Mogłoby dojść do • 
pożaru.
Nie dotykać spirali grzejnej podczas korzystania z zapalniczki, ponieważ • 
zagraża niebezpieczeństwo oparzenia.
Nie zginać zapalniczki.  Zniekształcona zapalniczka nie będzie działać • 
prawidłowo i będzie niebezpieczna.

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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Nie korzystać z zapalniczki,  jeśli silnik jest wyłączony.  Element grzejny • 
zapalniczki zużywa dużo energii elektrycznej i mogłoby dojść do zupełnego 
rozładowania akumulatora. 

Popielniczka V

Nie wkładać do popielniczki papieru ani innych materiałów łatwopalnych.• 
Po użyciu zdecydowanym ruchem zamknąć pokrywę.  Papierosy i inne • 
wyroby tytoniowe, źle ugaszone, mogą powodować zapalenie się zawartości 
popielniczki.  
Nie pozwolić by popielniczka była przepełniona niedopałkami papierosów.• 
Zapałki i niedopałki papierosów wkładać do popielniczki po uprzednim • 
całkowitym zagaszeniu.

Popielniczka pod środkową częścią deski rozdzielczej 
(model NHR)

Aby otworzyć popielniczkę, pociągnąć ją 
do siebie. 
Zapalony papieros ugasić w miejscu do 
tego przeznaczonym - występ. W celu 
wyjęcia i opróżnienia popielniczki, należy 
przytrzymać izolator ciepła na dole i 
popielniczkę pociągnąć do siebie.

LNU750SH010201

Izolator cieplny

PORADA

OSTRZEŻENIE
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W celu użycia trzeba uchylić okno.
Zapalony papieros ugasić w miejscu 
do tego przeznaczonym - występ. Aby 
opróżnić popielniczkę, należy ostrożnie 
pociągnąć otwartą pokrywę w górę i wyjąć 
całą popielniczkę.

LNU750SH010901

Sprężynka 
zabezpieczająca 

Popielniczka przy tylnych fotelach (model czterodrzwiowy)
Aby otworzyć popielniczkę, pociągnąć ją 
do siebie. 
Zapalony papieros ugaśić w miejscu do 
tego przeznaczonym - występ. Popielniczkę 
nie można wyjąć. W celu opróżnienia 
popielniczki przytrzymać występek, 
przechylić popielniczkę na dół i wysypać 
niedopałki papierosów do odpowiedniego 
pojemnika.

Popielniczka kierowcy i pasażera  
(modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS)

Popielniczka pod deską rodzielczą po stronie kierowcy  
(model NHR)

W celu użycia trzeba uchylić okno.
Zapalony papieros ugasić w miejscu do 
tego przeznaczonym - występ. W celu 
wyjęcia i opróżnienia popielniczki, należy 
przytrzymać izolator ciepła na dole i 
popielniczkę pociągnąć do siebie.

LNU750SH004401

Izolator 
cieplny
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Służą do przechowania małych rzeczy.

Schowek do przechowywania małych rzeczy V

MFU8Z0SH002001

Przechowywanie

Uchwyt wykorzystać w celu uchwycenia 
kart.

Uchwyt na karty

MFU8Z0SH002101

Uchwyt na karty

Okulary ani zapalniczkę nie • 
pozostawiać w kabinie.  W 
przypadku wyraźnego wzrostu 
temperatury wewnątrz kabiny, 
zapalniczka może wybuchnąć i 
plastikowe soczewki lub oprawki 
mogą się zniekształcić lub pęknąć.

OSTROŻNIE
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LNU750SH011801

Symbol 
na 

środku

W celu zamknięcia lub otwarcia pokrywy, 
wcisnąć symbole umieszczone na środku. 

Schowek  V

Ze względów bezpieczeństwa nie • 
jeździć z otwartym schowkiem.   
Otwarty schowek może stwarzać 
zagrożenie - w razie kolizji otwarta 
pokrywa lub przedmioty w schowku 
mogą spowodować obrażenia ciała.
Dzięki spręzynie, drzwiczki • 
schowka automatycznie otworzą 
się w przypadku ich odblokowania.  
Twarz ani głowę nie kłaść w pobliżu 
drzwiczek.
W samochodzie nie pozostawiać • 
okularów ani zapalniczki.  W 
przypadku wyraźnego wzrostu 
temperatury wewnątrz kabiny, 
zapalniczka może wybuchnąć i 
plastikowe soczewki lub oprawki 
mogą się zniekształcić lub pęknąć.

OSTROŻNIE

Aby otworzyć schowek w konsoli 
środkowej, należy unieść pokrywę.

Schowek w konsoli środkowej V

Okulary ani zapalniczkę nie • 
pozostawiać w kabinie.  W 
przypadku wyraźnego wzrostu 
temperatury wewnątrz kabiny, 
zapalniczka może wybuchnąć i 
plastikowe soczewki lub oprawki 
mogą się zniekształcić lub pęknąć.

OSTROŻNIE
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Schowki sufitowe należy wykorzystaś w 
charakterze półek.

Schowek sufitowy V

LNU750SH010301

Schowek 
sufitowy

Maksymalny ciężar przedmiotu w • 
schowku sufitowym wynosi 2 kg, 
do schowka sufitowego nie można 
wkładać żadnego przedmiotu, 
który podczas eksploatacji 
samochodu może spaść. Byłoby to 
niebezpieczne.
Po opuszczeniu uchylonej kabiny, • 
przedmioty mogą wylecieć lub 
spaść. 
W samochodzie nie pozostawiać • 
okularów ani zapalniczki. W 
przypadku nagrzania kabiny, 
zagraża niebezpieczeństwo 
eksplozji zapalniczki, plastikowe 
soczewki lub ramki okularów 
mogłyby się zdeformować lub 
pęknąć pod wpływem ciepła.

Uchwyt otworzyć ciągnąc do siebie. 

Uchwyt na napoje V

Do uchwytu na napoje nie wkładać • 
kubka, który jest zbyt pełny.  
Zawartość kubka może się rozlać. 
Rozlany płyn może spowodować 
zniszczenie radia lub innego układu 
elektrycznego.   W razie rozlania, 
polane miejsce natychmiast 
wysuszyć suchą szmatką.
Kabinę nie podnosić, jeśli w • 
uchwycie na napoje znajduje 
się pełny kubek.  W przypadku 
przeciążenia każdego uchwytu na 
napoje (powyżej 0,75 kg), uchwyt 
na napoje może pęknąć.

OSTROŻNIE

OSTROŻNIE
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Schowek umieszczony na tylnym płacie kabiny (skrytka bagażowa) V

Schowek wykorzystać do przechowania 
małych rzeczy. Można go wyjąć. 

Instalacja i wyjęcie
 1. Przekręcić pokrętło w położenie 

„UNLOCK“ (odblokowane).
 2. Podnieść schowek z tyłu do góry i 

wyjąć z trzech zatrzasków.   
Instalację schowka na tylnym 
płacie kabiny wykonać tak samo, 
tyle że w odwrotnej kolejności. Po 
zainstalowaniu schowka na tylnym 
płacie kabiny, pokrętło przestawić w 
położenie „LOCK“ (zablokowane).

Maksymalny ciężar przedmiotu • 
w schowku umieszczonym na 
tylnym płacie kabiny wynosi 2 kg, 
do schowka nie można dawać 
żadnego przedmiotu, który podczas 
eksploatacji samochodu może 
wylecieć lub spaść. Byłoby to 
niebezpieczne.
W przypadku podniesienia kabiny • 
przedmioty mogą spaść. 
W samochodzie nie pozostawiać • 
okularów ani zapalniczki. W 
przypadku nagrzania kabiny, 
zagraża niebezpieczeństwo 
eksplozji zapalniczki, plastikowe 
soczewki lub ramki okularów 
mogłyby się zdeformować lub 
pęknąć pod wpływem ciepła.

OSTROŻNIE
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Wieszak służy do powieszenia ubrań.

Wieszak V

MFU8Z0SH002301

Wieszak

Wieszak można wykorzystać do 
powieszenia reklamówek z zakupami.

Haczyk

na wieszak można powiesić • 
reklamówkę o ciężarze maks. 3 kg, 
nie wieszać nic, co może spaść z 
wieszaka podczas jazdy. Byłoby to 
niebezpieczne.

MFU8Z0SH002401

Wieszak

OSTROŻNIE
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Instrukcja obsługi radia i odtwarzacza CD

Radioodtwarzacz CD można obsługiwać tylko wtedy, gdy samochód jest • 
zatrzymany.  Obsługiwanie podczas jazdy może doprowadziś do wypadku.
Głośność systemu audio należy ustawiać na rozsądnym poziomie, żeby • 
można było słyszeć dźwięki na zewnątrz samochodu.  Jeśli nie można słyszeć 
dźwięków z zewnątrz samochodu, trudniej będzie uniknąć wypadku.
Nie instalować w pobliżu anteny radiowej antenę urządzenia audio.  Mogłoby to • 
spowodować niepożądane zakłócenia podczas słuchania radia lub odtwarzania 
płyt CD. 

Obsługa odtwarzacza CD
Można użyć płyty CD wyłącznie z logo „ “.

Podczas chłodnych lub deszczowych dni na odtwarzaczu mogą pojawić się • 
krople wody, które uniemożliwią jego standardowe działanie.  Jeśli taka sytuacja 
nastąpi, wyjąć płytę CD i przed ponownym włożeniem włączyć klimatyzację i 
usunąć zaparowania lub wietrzyć wnętrze kabiny.
Jazda po nierównej nawierzchni z wyraźnymi drganiami może spowodować • 
przeskakiwanie płyty CD.
Użycie benzenu, środka czyszczącego na płyty gramofonowe lub płynu • 
antystatycznego może spowodować uszkodzenia płyty CD. 
Jeśli płyta CD jest zanieczyszczona, wytrzeć ją miękką zwilżoną szmatką. 
Następnie płytę przetrzeć suchą szmatką, w celu usunięcia całej wilgoci.  
Płytę CD czyścić od środka do krawędzi.
Płyty CD są bardzo podatne na uszkodzenia spowodowane ciepłem. Z tego • 
powodu nie należy je umieszczać w miejscu bezpośredniego oddziaływania 
promieni słonecznych ani w pobliżu wyprowadzeń powietrza podczas 
ogrzewania.

OSTROŻNIE

PORADA
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Antena

Podczas użycia antenę w pełni wyciągnąć.

W przypadku podjeżdżania pod • 
obiektami o mniejszej wysokości 
lub w myjni samochodowej, antenę 
schować, by nie doszło do jej 
uszkodzenia.

[Odbiór sygnału radiowego]
Sygnały FM cechują się, w porównaniu z sygnałami AM, wyższą jakością i • 
są kompatybilne z nadawaniem stereo. W związku z charakterem sygnałów 
FM istnieją sytuacje, w przypadku których nie musi być zachowana jakość 
odbieranego sygnału w jadącym samochodzie.

Bezpośredni kierunek transmisji sygnału FM   -
Ze względu na fakt, iż sygnały FM, w porównaniu z sygnałami AM, są 
sygnałami bardzo kierunkowymi, bardzo łatwo je zatrzymują duże obiekty, na 
przykład góry lub budynki, tak więc obszar ich odbioru jest węższy, aniżeli w 
przypadku sygnałów AM.
Utrata dźwięku  -
Sygnały FM łatwo odbijają się od obiektów, tak więc przejeżdżanie przez 
tereny zabudowane może spowodowaś przerywanie dźwięku lub może być 
zakłócany hałasem.
Deformacja dźwięku  -
Odbiór symultaniczny sygnałów ze stacji radiowej i sygnałów odbitych od 
budynków może spowodować zdeformowanie dźwięku lub zakłócenia.

PORADA

UWAGA
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Radio AM/FM można używać tylko wtedy, gdy włącznik rozrusznika jest w pozycji 
„ACC“ (aktywacja przyrządów) lub „ON“ (załączone).

Radio AM/FM  V

Elementy sterowania
Włączenie radia
Wcisnąć przycisk „SW“ w celu włączenia 
radia.  Ponowne wciśnięcie tego przycisku 
powoduje wyłączenie radia.

LNU850SH002201

Głośniej
Zwiększenie 
głośności 
lewego 
głośnika 

Zwiększenie 
głośności 
prawego 
głośnika Głośność

Ciszej

Nr Nazwa

1 Pokrętło regulacji nasycenia tonów 
(TONE)

2 Przycisk (SW)
3 Pokrętło regulacji głośności (VOL)

4 Pokrętło regulacji rozkładu głośności 
(BAL)

5 Przycisk skanowania radiowego 
(SCAN)

6 Przycisk alarmu
7 Przycisk wyboru kanału (CH)

Nr Nazwa

8 Przycisk strojenia

9 Przycisk automatycznego 
zapamiętania (AS)

10
Przycisk wyboru pasma radiowego 
(AM/FM) 
Przycisk ustawienia czasu (CLOCK)

11 Przycisk pamięci (MEMO) 
12 Wyświetlacz

Ustawienie głośności i regulacja 
rozkładu głośności prawego i 
lewego głośnika
Przekręcić pokrętłem „VOL“ w celu 
ustawienia głośności.
Wyciągnąć pokrętło „BAL“ i następnie 
przekręcając wyregulować rozkład 
głośności lewego i prawego głośnika.
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Włączenie i wyłączenie radia przy ustawionym maksymalnym poziomie • 
głośności będzie mieć negatywny wpływ na urządzenie i słuch osób 
podróżujących samochodem. Głośność ustawić na średnim poziomie.

Ustawienie tonów
Regulację nasycenia tonów wykonać 
przekręcając pokrętłem „TONE“.
Przekręcenie pokrętła w prawo powoduje 
nasycenie wysokich tonów, przekręcenie 
pokrętła w lewo powoduje nasycenie 
niskich tonów.

MFU8Z0SH003001

TONE SW/VOL
PULL BAL

M

CH

Pokrętło 
ustawienia tonu

MFU750SH004901

H M

Zmiana 
na górę

Wyświetlona częstotliwość

Zmiana 
w dół

Strojenie 
 1. Wcisnąć przycisk „AM/FM“ w celu 

wybrania fali radiowej.
 2. Każde kolejne wciśnięcie przycisku 

„TUNE“ powoduje skok częstotliwości 
o 1 kHz (AM) lub 0,1 MHz (FM).

  Ustawienia można obserwować na 
wyświetlaczu. 

Podczas strojenia do góry, w momencie osiągnięcia najwyższej częstotliwości • 
(1,629 kHz w przypadku fal  AM lub 108 MHz w przypadku fal FM), powróci na 
najniższą wartość (522 kHz w przypadku fal AM, wzgl. 87,5 MHz w przypadku 
fal FM). W przypadku strojenia w dół po osiągnięciu najniższej częstotliwości, 
powróci na najwyższą częstotliwość.
Przed jazdą zapisać w pamięci ustawienia preferowanych stacji radiowych • 
(przyciski preselekcji), w celu komfortowej obsługi podczas jazdy.

PORADA

UWAGA
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LNU850SH001701

AM 1 AM 2

FM 2 FM 1

CLOCK

AM/FM

(Po 5 sekundach)

(W ciągu 5 sekund)

Wybór fal radiowych AM/FM
W momencie, gdy na wyświetlaczu jest 
wyświetlony czas, wcisnąć przycisk 
„AM/FM“. Na wyświetlaczu pojawi się 
informacja o częstotliwości. W ciągu 5 
sekund ponownie wcisnąć przycisk „AM/
FM“ i wybrać żądaną falę radiową. Każde 
wciśnięcie przycisku powoduje zmianę 
bloku pamięci(AM1, AM2, FM1 oraz FM2).

Jeśli przycisk „AM/FM“ nie zostanie • 
ponownie wciśnięty w ciągu 5 
sekund, na wyświetlaczu znowu 
wyświetli się informacja o czasie.

LNU850SH001601

[Wyświetlenie 
częstotliwości ]

[Wyświetlenie czasu]

AM/FM

CLOCK

Wybór wyświetlenia 
Każde wciśnięcie przycisku „AM/FM“ 
powoduje zmianą wyświetlenia pomiądzy 
informacją o czasie i informacją o 
częstotliwości.

Jeśli przycisk „AM/FM“ nie zostanie • 
ponownie wciśnięty w ciągu 5 
sekund, na wyświetlaczu znowu 
wyświetli się informacja o czasie.

UWAGA

UWAGA
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Obsługa radia

Automatyczne wyszukiwanie stacji
 1. Wcisnąć przycisk „AM/FM“ w celu 

wybrania fali radiowej.
 2. Wciśnięcie przycisku „SCAN“ 

powoduje rozpoczęcie 
automatycznego wyszukiwania 
stacji radiowych. Strojenie będzie 
przebiegać w kierunku do góry.   Jeśli 
radio nastroi stację, zachowa ją 
nastrojoną przez 5 sekund. Następnie 
radio automatycznie rozpocznie 
wyszukiwanie kolejnej stacji radiowej. 

  W przypadku wciśnięcia przycisku 
„SCAN“ podczas automatycznego 
strojenia stacji radiowych, 
automatyczne strojenie będzie 
przerwane i radio będzie odbierać 
ostatnią nastrojoną stację radiową.

Jeśli radio odbiera transmisję w jakości stereo, na wyświetlaczu pojawi się • 
symbol „ST“.

MFU750SH005301

H M

Wcisnąć  H  lub M

Wyszukiwanie stacji
 1. Wcisnąć przycisk „AM/FM“ w celu 

wybrania fali radiowej.
 2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk 

„TUNE“przez ponad 0,5 sekundy, 
w celu rozpoczęcia wyszukiwania 
stacji. W przypadku znalezienia stacji, 
wyszukiwanie będzie zakończone.  
W przypadku, gdy nie ma dostępnej 
żadnej stacji radiowej, radio będzie 
wyszukiwać częstotliwość od 
najwyższej po najniższą i odwrotnie.

UWAGA
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MFU750SH005401

MEMO

MEMO

CH

CH

Miga

Numer zaprogramowanej 
stacji

Programowanie stacji
W każdym oferowanym bloku pamięci 
AM1, AM2, FM1 oraz FM2 można zapisać 
w pamięci maksymalnie 4 stacje radiowe.
 1. Po nastrojeniu stacji radiowej wcisnąć 

przycisk „MEMO“, w celu wejścia 
w tryb zapisywania w pamięci. Na 
wyświetlaczu będzie migać numer 
kanału.

 2. Przyciskiem „CH“ wybrać 
żądany kanał, na który ma być 
zaprogramowana stacja.  Ponowne 
nacinięcie przycisku „MEMO“ 
powoduje zakończenie zapisywania w 
pamięci.

Po zapisaniu w pamięci stacji radiowych, 
po naciśnięciu przycisku „CH“ można 
odbierać jedną z zapamiętanych stacji.
Na wyświetlaczu wyświetli się 
częstotliwość, która właśnie jest odbierana 
oraz odpowiedni numer kanału.

MFU750SH005501

CH

CH

Numer zaprogramowanej 
stacji

Jeśli odbiór zapamiętanej stacji • 
radiowej jest słaby, można 
skorzystać z funkcji automatycznego 
zapisania w pamięci. Funkcja 
umożliwia automatycznie 
zaprogramować 1 do 44 stacji z 
najlepszym sygnałem w obszarze, 
gdzie właśnie samochód przebywa. 
Stacja z najniższą częstotliwością 
będzie zaprogramowana na kanale 
1.

W razie przerwy w dostawie zasilania, na przykład podczas wymiany • 
akumulatora, stacje radiowe zostaną skasowane z pamięci.  Następnie stacje 
trzeba ponownie zaprogramować.
Jeśli odbiór stacji zapisanych w pamięci jest słaby, proszę skorzystać z funkcji • 
automatycznego zapisywania w pamięci.

UWAGA

UWAGA
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Funkcja automatycznego 
zapisywania w pamięci
Funkcja automatycznego zapisywania 
w pamięci wybierze 4 regionalne stacje 
radiowe o najsilniejszym sygnale odbioru 
i zapisze je w pamięci, przy czym będzie 
je zapisywać kolejno wg częstotliwości 
(wzrostowo)  
 1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk „AS“ 

przez ponad 2 sekundy. 
  Radio rozpocznie strojenie stacji w 

aktualnie wybrany bloku pamięci 
(AM1, AM2, FM1 lub FM2). 

 2. W momencie zakończenia 
zapisywania w pamięci, rozlegnie się 
sygnał. Wyszukiwanie częstotliwości 
zakończy się po jednym cyklu.

 3. W celu nastrojenia stacji, wcisnąć 
przycisk „CH“ i wybrać jedną ze stacji, 
które zostały zaprogramowane na 
kanałach „1“ do „4“.

W przypadku skorzystania z funkcji • 
automatycznego zapisywania 
w pamięci, zapisane stacje w 
aktualnym wybranym bloku pamięci 
zostaną skasowane z pamięci.

UWAGA
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Ustawienie czasu 
Wcisnąć i przytrzymać przycisk „CLOCK“ przez ponad 2 sekundy. Na wyświetlaczu 
zacznie migać „informacja o czasie“, co oznacza, że tryb ustawiania czasu jest 
aktywny.
Czas jest wyświetlony w trybie dwunastogodzinnym.  Czas popołudniowy jest 
symbolizowany symbolem „PM“. 

MFU750SH005601

MEMO

Miga

MFU750SH005701

H M

Ustawienie 
minut

Ustawienie 
godziny

Ustawienie czasu 
Po wejściu w tryb ustawiania czasu, 
wcisnąć przycisk „TUNE“ (przyciskiem 
oznakowanym jako - ustawić godzinę; 
przyciskiem ozakowanym jako - ustawić 
minuty), w celu zmiany informacji czasowej.

Jeśli proces ustawiania czasu • 
jest przerwany na dłużej niż 15 
sekund, tryb ustawiania czasu 
będzie anulowany.  Proces trzeba 
rozpocząć od początku.
Wyświetlenie czasu będzie migać, w • 
przypadku odłączenia i ponownego 
włączenia zasilania, na przykład 
podczas wymiany akumulatora. 
Po ustawieniu czasu informacja o 
czasie przestanie migać.

Ustawienie czasu wg sygnału 
czasowego
Wcisnąć przycisk „MEMO“ i wykonać 
ustawienie czasu wg sygnału czasowego. 
Aktualnie wyświetlony czas będzie 
zmieniony na najbliższą godzinę.  Jeśli 
informacja o minutach nie osiągnęła 
wartości 30, godzina pozostaje bez zmian. 
Jeśli informacja o minutach osiągnęła 
wartość 30 i więcej, godzina zwiększy się o 
jedną jednostkę czasu.  

UWAGA
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Ustawienie alarmu 
Alarm rozlegnie się o czasie, na który 
został ustawiony.  W celu ustawienia 
alarmu, wcisnąć i przytrzymać przycisk 
alarmu przez ponad 2 sekundy, w celu 
wyświetlenia informacji o czasie i żeby 
migała ikona „ “.
 1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk 

alarmu przez ponad 2 sekundy, 
sprawdzić, czy wyświetlona 
informacja o czasie miga. Następnie 
wcisnąć przycisk „TUNE“ (przyciskiem 
oznakowanym jako - ustawić godzinę; 
przyciskiem oznakowanym jako 
- ustawić minuty), w celu zmiany 
informacji czasowej.

 2. Zmienić wyświetlenie na żądaną 
informację czasową alarmu i 
następnie odczekać do momentu 
wyświetlenia na wyświetlaczu 
aktualnego czasu. 

 3. Wcisnąć przycisk alarmu i sprawdzić, 
czy ikona „ “ nadal świeci.  W celu 
wyłączenia alarmu, wcisnąć dowolny 
przycisk. 

MFU750SH005801

1

2

3
H M

(Ponad 2 
sekundy)

Miga

Jeśli proces ustawiania czasu jest przerwany na dłużej niż 15 sekund, tryb • 
ustawiania czasu będzie anulowany.  Proces trzeba rozpocząć od początku.

W celu wyłączenia alarmu, wcisnąć przycisk alarmu. Sprawdzić, że ikona  „• “ 
już nie jest wyświetlana.
Jeśli samochód nie będzie używany przez dłuższy czas, alarm dezaktywuje się.• 

UWAGA
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Odtwarzacz płyt CD można użyć tylko wtedy, gdy włącznik rozrusznika jest w pozycji 
„ACC“ (aktywacja przyrządów) lub „ON“ (załączone).

Odtwarzacz płyt CD (z radiem AM/FM)  V

Nr Nazwa

1 Przycisk skanowania radiowego 
(SCAN)

2 Przycisk wysunięcia

3 Przycisk preselekcji (1 do 6)

4 Przycisk CD (CD)

5 Przycisk wyświetlacza (DISP)

6 Przycisk strojenia stacji do góry

Nr Nazwa

7 Przycisk strojenia stacji w dół

8 Przycisk wyboru fali (FM/AM)

9 Wyłącznik (PUSH ON/OFF) 
Pokrętło głośności (VOLUME)

10 Przycisk dźwięku (AUDIO)

11 Przycisk alarmu
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Włączenie radia
Wcisnąć przycisk PUSH ON/OFF i 
włączyć odtwarzanie.  Ponowne wciśnięcie 
tego przycisku powoduje wyłączenie 
odtwarzacza.

Ustawienie głośności
Przekręcić pokrętłem „VOLUME“ w celu 
ustawienia głośności.

Elementy sterowania

Regulacja charakterystyki niskich tonów (BA), wysokich tonów (TR) oraz 
rozkładu głośności dźwięku kanałów przednich/tylnych (FA) oraz lewego 
i prawego głośnika  (BL)
Każde wciśnięcie przycisku „AUDIO“ powoduje zmianę trybu regulacji na regulację 
wysokich tonów (BA), niskich tonów (TR), regulacją rozkładu głośności z przodu/z tyłu 
(FA) lub zrównoważenia lewego i prawego głośnika (BL).
Żądaną regulację wykonać przyciskiem „TUNE“.  Ustawienie wyjściowe każdego trybu 
jest pozycja środkowa.  Regulacja głośności z przodu/z tyłu nie będzie działać, jeśli 
jest wybrany dwukanałowy system głośników.

Włączenie i wyłączenie ustawionej maksymalnej głośności uszkodzi urządzenie • 
i słuch osób przebywających w samochodzie. Głośność ustawić na średnim 
poziomie.

MFU8Z0SH003301

ściszyć

zgłośnić

PORADA
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Wybór konfiguracji głośników
Wciśnięcie przycisku preselekcji przy 
jednoczesnym wciśnięciu przycisku 
„AUDIO“ powoduje przełączenie 
konfiguracji głośników pomiędzy układem 
dwukanałowym i czterokanałowym.

Wybór wyświetlenia 
W przypadku słuchania stacji radiowej, wciśnięcie przycisku „DISP“ powoduje 
przełączenie między wyświetleniem informacji o czasie i częstotliwości.

W przypadku słuchania płyty CD, wciśnięcie przycisku „DISP“ powoduje zmianę 
wyświetlenia pomiędzy „informacją o czasie“, „numer ścieżki dźwiękowej płyty CD“ lub 
„czasem odtwarzania“.

Wyświetlenie częstotliwości, ścieżki dźwiękowej płyty CD lub czasu odtwarzania • 
po 5 sekundach powróci na wyświetlenie informacji o czasie.

W przypadku odłączenia • 
akumulatora, konfiguracja głośników 
odtwarzacza CD zmieni się na 
układ czterokanałowy (ustawienie 
wyjściowe).  
W celu wybrania dwukanałowego 
układu głośników, przywrócić 
ustawienia konfiguracji.

UWAGA

UWAGA
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Automatyczne wyszukiwanie stacji
 1.  Wcisnąć przycisk „AM/FM“ w celu 

wybrania fali radiowej.
 2. Wciśnięcie przycisku „SCAN“ 

powoduje rozpoczęcie 
automatycznego wyszukiwania 
stacji radiowych. Strojenie będzie 
przebiegać w kierunku do góry.   Jeśli 
radio nastroi stację, zachowa ją 
nastrojoną przez 5 sekund. Następnie 
radio automatycznie rozpocznie 
wyszukiwanie kolejnej stacji radiowej. 

  W przypadku wciśnięcia przycisku 
„SCAN“ podczas automatycznego 
strojenia stacji radiowych, 
automatyczne strojenie będzie 
przerwane i radio będzie odbierać 
ostatnią nastrojoną stację radiową.

Jeśli radio odbiera transmisję w jakości stereo, na wyświetlaczu pojawi się • 
symbol „ST“.

MFU8Z0SH003401

MigaPrzycisk SCAN

Strojenie 
 1. Wcisnąć przycisk „AM/FM“ w celu 

wybrania fali radiowej.
 2. Każde kolejne wciśnięcie przycisku 

„TUNE“ powoduje skok częstotliwości 
o 9 kHz (AM) lub 0,05 MHz (FM).

  Ustawienia można obserwować na 
wyświetlaczu. 

Słuchanie radia

Podczas strojenia do góry, w momencie osiągnięcia najwżyszej częstotliwości • 
(1,629 kHz w przypadku fal  AM lub 108 MHz w przypadku fal FM), powróci na 
najniższą wartość (531 kHz w przypadku fal AM, wzgl. 87,5 MHz w przypadku 
fal FM). W przypadku strojenia w dół po osiągnięciu najniższej częstotliwości, 
powróci na najwyższą częstotliwość.
Przed jazdą zapisać w pamięci ustawienia preferowanych stacji radiowych • 
(przyciski preselekcji), w celu komfortowej obsługi podczas jazdy.

LNU850SH002001

Zmiana 
na górę

Zmiana 
w dół Wyświetlona 

częstotliwość
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Programowanie stacji
W każdym oferowanym bloku pamięci 
AM1, AM2, FM1 oraz FM2 można zapisać 
w pamięci maksymalnie 6 stacji radiowych.
 1. Nastroić stację, która ma być 

zapisana w pamięci.
 2. Wcisnąć i przytrzymać żądany 

przycisk („1“ do „6“) przez 2 
sekundy. Jeśli rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy, stacja została pomyślnie 
zapisana w pamięci.

  W przypadku odioru 
zaprogramowanej stacji, lekko 
wcisnąć i przytrzymać żądany 
przycisk przez 2 sekundy.

W razie przerwy w dostawie • 
zasilania, na przykład podczas 
wymiany akumulatora, stacje 
radiowe zostaną skasowane z 
pamięci. 

MFU750SH006301

Numer zaprogramowanej 
stacji

UWAGA
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Ustawienie czasu 
W celu wejścia lub opuszczenia trybu 
ustawiania czasu, wcisnąć i przytrzymać 
przycisk „CLOCK“ przez ponad 2 sekundy.
Jeśli przycisk będzie wciśnięty, gdy na 
wyświetlaczu jest wyświetlona informacja o 
czasie, tryb ustawiania czasu jest aktywny; 
jeśli przycisk będzie wciśnięty, gdy na 
wyświetlaczu jest wyświetlona informacja o 
czasie alarmu, tryb ustawiania alarmu jest 
aktywny. 

Ustawienie zegara
Godzinę ustawić wciskając i przytrzymując 
przycisk „HOUR“ przez niecałe 2 sekundy.
Jeśli przycisk „HOUR“ będzie wciśnięty 
i przytrzymany przez ponad 2 sekundy, 
wartość godziny będzie się automatycznie 
zwiększać.

Ustawienie minut 
Minuty ustawić wciskając i przytrzymując 
przycisk „MIN“ przez niecałe 2 sekundy.
Jeśli przycisk „MIN“ będzie wciśnięty i 
przytrzymany przez ponad 2 sekundy, 
wartość minut będzie się automatycznie 
zwiększać.

Ustawienie czasu 

Jeśli proces ustawiania czasu • 
jest przerwany na dłużej niż 15 
sekund, tryb ustawiania czasu 
będzie anulowany. Proces trzeba 
rozpocząć od początku.
Wyświetlenie czasu będzie migać, w • 
przypadku odłączenia i ponownego 
włączenia zasilania, na przykład 
podczas wymiany akumulatora. 
Po wznowieniu ustawienia czasu, 
informacja o czasie przestanie 
migać.

MFU750SH006401

<Czas miga>

<Czas miga>
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Ustawienie alarmu 
Każde wciśnięcie przycisku alarmu 
powoduje przełączenie w danej 
kolejności: „częstotliwość“, „numer 
ścieżki dźwiękowej“, „czas odtwarzania“, 
„informacja o czasie“ oraz „informacja o 
czasie alarmu“.
W momencie, gdy ustawienie alarmu jest 
wyświetlone dłużej niż 5 sekund, będzie 
przywrócone wyświetlenie informacji o 
czasie. 
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
alarmu przez ponad 2 sekundy, powoduje 
wyłączenie lub włączenie alarmu. 
Jeśli alarm jest włączony, informacja o 
czasie alarmu wyświetli się przez 5 sekund. 
Jeśli alarm jest włączony, będzie 
wyświetlona ikona „ “.

Po ustawieniu alarmu, ustawiony • 
czas można sprawdzić wciskając 
przycisk „DISP“.
W celu wyłączenia alarmu, wcisnąć • 
przycisk alarmu. Sprawdzić, że 
ikona „ “ już nie jest wyświetlana.
Jeśli samochód nie będzie • 
używany przez dłuższy czas, alarm 
dezaktywuje się.

Ustawienie czasu wg sygnału 
czasowego
Wcisnąć przycisk „RESET“ i wykonać 
ustawienie czasu wg sygnału czasowego. 
Wyświetlony czas będzie zmieniony na 
najbliższą godzinę. 
Jeśli informacja o minutach nie osiągnęła 
wartości 30, godzina pozostaje bez zmian. 
Jeśli informacja o minutach osiągnęła 
wartość 30 i więcej, godzina zwiększy się o 
jedną jednostkę czasu. 

MFU750SH006501

<Czas miga>
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 1. Wcisnąć przycisk PUSH ON/OFF CD 
i włączyć odtwarzanie.

 2. Do jednostki wsunąć płytę CD 
etykietką na górę; rozpocznie się 
odtwarzanie.

Obsługa odtwarzacza CD

Jeśli płyta CD nie zostanie • 
wyciągnięta w ciągu 15 sekund 
po wysunięciu, jednostka 
automatycznie wsunie płytę CD do 
odtwarzacza CD, żeby płyta nie 
doznała uszkodzenia.  W takim 
wypadku płyta CD nie będzie 
automatycznie odtwarzana.

Przed włożeniem płyty CD sprawdzić, czy w odtwarzaczu nie znajduje się inna • 
płyta CD.  Włożenie płyty CD a siłę może spowodować uszkodzenie płyty CD 
lub odtwarzacza.

Delikatnie włożyć płytę CD do odtwarzacza - napęd wciągnie płytę • 
automatycznie.

 3.W celu wyłączenia odtwarzania, wcisnąć 
przycisk wysunięcia. Po zatrzymaniu 
odtwarzania, płyta CD wysunie się 
automatycznie.

MFU8Z0SH003801

Przycisk 
Wyjęcia 

Płyty

PORADA
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Szybkie wybieranie utworów do 
przodu/do tyłu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
„TUNE“przez ponad sekundę, po stronie 
ze strzałką w górę lub w dół. Następuje 
szybkie wybieranie utworów do tyłu/do 
przodu.

Wielokrotne odtwarzanie utworów
Nacisnąć i przytrzymać przycisk „TUNE“ 
przez niecałą sekundę. Rozpocznie się 
odtwarzanie utworu od początku.

Wybór utworu 
Naciskając przycisk „TUNE“ wybrać żądany 
numer utworu.
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Odtwarzanie fragmentów kolejnych 
utworów
Nacisnąć przycisk „SCAN“, co spowoduje 
odtwarzania pierwszych 10 sekund 
każdego utworu.
Naciśnięcie przycisku „SCAN“ podczas 
skanowania utworów, spowoduje 
przerwanie działania funkcji skanowania w 
celu kontynuowania słuchania bieżącego 
utworu.

Wielokrotne odtwarzanie tego 
samego utworu lub odtwarzanie 
utworów w kolejności losowej
W cełu włączenia lub wyłączenia trybu 
wielokrotnego odtwarzania utworów, w 
trybie CD nacisnąć przycisk „RPT“. 

W celu włączenia lub wyłączenia trybu 
odtwarzania utworów w kolejności losowej, 
w trybie CD nacisnąć przycisk „RDM“. 

MFU8Z0SH003901

Miga
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● Ostrzeżenia dotyczące parkowania 6-15

● Ostrzeżenia dotyczące jazdy w obszarach o ciepłym 
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BEZPROBLEMOWEJ EKSPLOATACJI  

Odpocznij
Jeśli kierowca prowadzi samochód i jest 
zmęczony, będzie miał skłonność do 
senności i utraty koncentracji. Przed jazdą 
należy dobrze wypocząć.

Bezpieczna i pewna jazda

LNU860SH000101

Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP)

Na długich trasach zatrzymywać samochód i odpoczywać.
Jazda na długich odcinkach jest męcząca.  
Dlatego od czasu do czasu należy 
zatrzymać samochód i odpocząć. 
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Na drodze

Ostrzeżenia dotyczące jazdy
 • Skoncentrować się na bezpiecznej 

jeździe i przestrzegać wszystkie 
ustawowe ograniczenia prędkości, 
znaki i sygnalizacje drogowe.

 • Podczas jazdy włącznik rozrusznika 
nie przestawiać w jakiekolwiek inne 
położenie aniżeli „ON“ (załączone).  
W takim wypadku układ wspomagania 
kierownicy wyłączy się i samochód 
będzie trudny do opanowania.   
Działanie hamulców również będzie 
ograniczone, co spoduje znaczne 
niebezpieczeństwo podróżujących.

 • Jeśli zostanie zaobserwowany 
nienaturalny odgłos, zapach lub 
wibracje z jakiejkolwiek części 
samochodu, samochód natychmiast 
zatrzymać w bezpiecznym miejscu i 
wykonać czynności kontrolne.

 • Jeśli podczas jazdy zapali się kontrolka 
ostrzegawcza lub rozlegnie się 
dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, 
samochód natychmiast zatrzymać 
w bezpiecznym miejscu i wykonać 
czynności kontrolne. 

 • Stopę nie trzymać na pedale sprzęgła, 
za wyjątkiem momentu zmiany biegu. 
Zbędne trzymanie stopy na pedale 
sprzęgła przyspiesza zużycie sprzęgła.

 • Zmniejszać prędkość przy wjeździe 
w zakręt. Użycie hamulców lub 
nagłe skręcenie kierownicą na 
zakręcie, może spowodować 
przesunięcie ładunku, poślizg opon lub 
przewrócenie samochodu na bok.

 • Podczas jazdy rękę kłaść na dźwigni 
zmiany biegów tylko przy zmianie 
biegów. W przeciwnym wypadku może 
nastąpić awaria skrzyni biegów.

 • Unikać ocierania bokiem opon o 
krawężnik, przejeżdżania przez dziury, 
wyboje.  
Może to spowodować uszkodzenie 
opon  - pęknięcie, przebicie opony.
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Wąskie drogi lub drogi z dużym 
natężeniem ruchu
Podczas omijania lub wyprzedzania 
samochodu na wąskiej górskiej drodze 
lub miejskiej drodze lub na drodze o 
wzmożonych ruchu, należy zwracać 
szczególną uwagę, co się dzieje po obu 
stronach drogi i jaka jest sytuacja na pasie 
awaryjnym.

LNU760SH001401
Tylne koła w zakręcie jadą po 
mniejszym promieniu niż koła 
przednie. 
Korzystać z lusterek w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa.
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Podjazd pod wzniesienie lub zjazd ze wzniesienia

Podjazd pod wzniesienie
Wystarczająco wcześnie zredukować 
bieg na niższy, żeby uniknąć znacznego 
obciążenia silnika.

Zjazd ze wzniesienia
 • Podczas zjazdu ze wzniesienia należy 

uważać, by nie jechać zbyt szybko.
 • Stosować te same biegi, jak w 

przypadku podjazdu pod wzniesienie. 
Stosować hamulec wydechowy w 
celu ograniczenia zbyt szybkiej jazdy.

 • Silnik nie pozostawiać na nadmiernie 
wysokich obrotach.

[Silnik na zbyt wysokich obrotach]
Silnik na zbyt wysokich obrotach, • 
oznacza wzrost obrotów silnika, 
przy którym wskaźnik obrotomierza 
znajduje się w polu czerwonym.  
Taka sytuacja jest niebezpieczna, 
ponieważ może nastąpić 
uszkodzenie silnika.

UWAGA
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Hamowanie
Hamulce dają mocny efekt hamowania 
już przy lekkim wciśnięciu pedału. Pedał 
hamulca mocno nie wciskać, za wyjątkiem 
sytuacji awaryjnych.
 1. Drogi hamowania różnią się w 

zależności od prędkości i stanu drogi. 
Najpierw zwolnić na odpowiednią 
prędkość wykorzystując hamowanie 
silnikiem i hamulcem wydechowym.

 2. Wcisnąć pedał hamulca i pozostawić 
go wciśnięty do momentu, gdy 
samochód znajdzie się w miejscu 
żądanego zatrzymania.

 3. Zwolnić pedał hamulca.

Droga zatrzymania
Droga zatrzymania samochodu składa się 
z drogi reakcji (od miejsca, gdzie kierowca 
zauważy niebezpieczeństwo i wcisnął 
pedał hamulca, do miejsca zadziałania 
hamulców) i drogi hamowania (od miejsca 
zadziałania hamulców, do miejsca 
zatrzymania się samochodu).  Podczas 
kierowania samochodu, należy wziąć pod 
uwagę drogę zatrzymania. Dotrzymywać 
prędkość i odległość od pojazdu przed 
samochodem, która umożliwi kierowcy 
bezpiecznie zatrzymanie samochodu 
również w przypadku zaistnienia 
niebezpieczeństwa. 

MFU8Z0SH000401

 Droga hamowania    Droga reakcji

Droga zatrzymania 

Zapobiec sytuacji, w której pedał • 
hamowania powróci zupełnie do 
pozycji wyjściowej.  Jeśli pedał 
hamowania powróci do pozycji 
wyjściowej, to podczas następnego 
wciśnięcia pedału hamulca, hamulce 
będą działać z małym opóźnieniem, 
co oznacza wydłużenie drogi 
hamowania.

 4. Bezpośrednio przed miejscem, w 
którym samochód ma się zatrzymać, 
wcisnąć delikatnie pedał hamulca, w 
celu zatrzymania samochodu.

OSTROŻNIE
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Zachowanie dobrej widoczności z samchodu

Zaparowanie szyby czołowej
Włączyć wentylację w trybie dmuchani na 
szybę czołową lub włączyć klimatyzację w 
celu odparowania. Pokrętłem regulacyjnym 
nawiewu przekręcić do pozycji „ “lub 
„ “    
Pokrętłem trybu nawiewu zmienić tryb 
recyrkulacji na tryb dopływu powietrza z 
zewnątrz.  Stosować preparaty przeciwko 
parowaniu szyby, które są dostępne na 
rynku.

Widoczność w nocy
Jeśli szyba czołowa jest pokryta tłustą 
warstwą, światła pojazdów jadących z 
naprzeciwka będą się odbijać w różnych 
kierunkach, zmniejszając widoczność 
z przodu samochodu. Środkiem do 
czyszczenia szyb samochodowych 
wyczyścić szybę czołową i pióra 
wycieraczek.

Zużyte pióra wycieraczek nie mogą • 
dobrze wyczyścić szyby czołowej 
i nie mogą zachować dobrej 
widoczności.  Wymieniać zużyte 
pióra wycieraczek.

UWAGA
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Jazda we mgle
Włączyć światła przeciwmgielne i powoli 
jechać. Korzystać z białej linii wzdłuż 
środka drogi w celu orientacji kierunku 
jazdy.  Obserwowanie tylko tylnych 
świateł pojazdów jadących z przodu jest 
niebezpieczne, ponieważ te światła mogą 
wywołać iluzję optyczną.  Jechać ostrożnie.

Jazda nocą
Jazda nocą jest bardziej niebezpieczna 
niż jazda dzienna, ponieważ widoczność 
jest ograniczona.  Należy zachowywać 
bezpieczną odległość od pojazdów 
jadących z przodu i zmniejszyś prędkość.
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Autostrada
 1. Prędkości na autostradach są większe 

niż na normalnych drogach, co 
stanowi większe niebezpieczeństwo.  
Awaria na autostradzie przedstawia 
niebezpieczeństwo dla innych 
pojazdów i może spowodować 
wypadek. Skoncentrować się na 
bezpiecznej jeździe. Nie zapominać 
o codziennych kontrolach przed 
eksploatacyjnych i stosować technikę 
jazdy odpowiednią do ruchu na 
autostradzie.

  Podczas wykonywania codziennych 
przed eksploatacyjnych kontroli, 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
kontrole podane w tabelce w lewo.

Codzienne kontrole (kontrole przed 
jazdą)  → patrz strona 7-18

Opony
  

•  Sprawdzić wystarczającą 
głębokość bieżnika opony.

Silnik

•  Sprawdzić, czy z chłodnicy 
lub innej części układu 
chłodniczego nie przesiąka 
płyn chłodzący.

•  Sprawdzić wystarczający 
poziom płynu chłodzącego.

•  Sprawdzić, czy pas 
napędowy wentylatora jest 
wystarczająco naprężony i 
czy nie jest uszkodzony.

•  Sprawdzić prawidłowy 
poziom oleju silnikowego.

Zbiornik 
paliwa

•  Sprawdzić, czy w zbiorniku 
paliwa jest odpowiedni 
poziom paliwa.

 2. Podczas wjeżdżania na autostradę 
należy włączyć kierunkowskazy, 
w celu wczesnego informowania 
o kierunku jazdy. Na pasie 
przyspieszenia na autostradzie 
wystarczająco zwiększyć prędkość 
samochodu.  Zwracać uwagę na 
pojazdy jadące z tyłu oraz na sytuację 
na pasie, na którym kierowca 
samochodu włącza się do ruchu. 
Włączyć się do ruchu tak, by nie 
przeszkadzać innym pojazdom w 
pasie ruchu.

 3. Długa jazda autostradą spowoduje 
zanik prawidłowego wyczucia 
prędkości jazdy.  Obserwować 
prędkościomierz i zachowywać 
bezpieczną odległość od pojazdów 
jadących z przodu.
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 4. Podczas szybkiej jazdy nawet małe 
skręcenie kierownicą spowoduje duży 
ruch samochodu. Skręcać kierownicą 
powoli.

 5. Zbyt częste używanie pedału 
hamulca jest niebezpieczne, 
ponieważ dochodzi do szybkiego 
zużycia okładziny hamulcowej i 
zjawiska opadania hamulców.  Należy 
korzystać z hamowania silnikiem 
lub hamulcem wydechowym w celu 
zmniejszania prędkości.

[Opadanie hamulców]
Częste używanie hamulców • 
może spowodować przegrzanie 
hamulców. W wyniku tego dochodzi 
do zmniejszenia siły tarcia okładziny 
ciernej i zmniejszenia skuteczności 
hamulców. To zjawisko nazywamy 
opadaniem hamulców.

 6. Podczas zjeżdżania z autostrady 
należy włączyć kierunkowskazy, 
w celu wczesnego informowania o 
kierunku jazdy. Zwracać uwagę na 
samochody z tyłu i płynnie zjechać 
z autostrady, żeby nie przeszkadzać 
innych pojazdom w ruchu drogowym.

UWAGA
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Jazda na zaśnieżonej lub oblodzonej drodze

Użycie łańcuchów na koła
  → patrz strona 6-22

Przed jazdą w okresach chłodnych
Wsiadanie i wysiadanie z samochodu
Stopień wejściowy może być oblodzony w zimnych obszarach klimatycznych.  
Podczas wsiadania i wysiadania z samochodu należy zachować ostrożność, żeby się 
nie poślizgnąć.

Na śliskich drogach nigdy • 
gwałtownie nie przyspieszać, nie 
hamować, nie zwalniać ani nie 
wykonywać gwałtownego skrętu 
kierownicą. 
Niebezpieczeństwo zmniejszenia • 
przyczepności opon do nawierzchni 
drogi i wydłużenie drogi hamowania.  
Niebezpieczeństwo oblodzonej 
nawierzchni drogi występuje w 
szczególności na mostach, na 
zacienionych odcinkach drogi oraz 
w miejscach występowania kałuży. 
Zmniejszyć prędkość samochodu i 
na zaśnieżonych lub oblodzonych 
drogach stosować łańcuchy na koła 
lub opony zimowe.

W przypadku samochodu ze • 
zrobotyzowaną skrzynią biegów 
Neestronic, w przypadku trybu 
manualnej zmiany biegów, można 
ruszyć z miejsca na trzecim biegu. 
Do tego trzeba wcisnąć pedał 
hamulca i dźwignię zmiany biegów 
przestawić w położenie „+ (zmiana 
biegu na górę)“

OSTROŻNIE

PORADA
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Przed zajęciem miejsca w fotelu 
kierowcy
Przed wejściem do samochodu najpierw 
należy usunąć z butów śnieg i lód. Jeśli 
kierowca będzie prowadzić samochód z 
śniegiem na swoich butach, buty będą 
ślizgać na pedałach, co uniemożliwi 
prawidłowe wciśnięcie pedałów. Jazda 
samochodem będzie utrudniona. W kabinie 
będzie więcej wilgoci, która spowoduje 
zaparowanie szyb.

Uruchomienie silnika
Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy 
pedał przyspieszenia działa prawidłowo 
(płynnie).

Kontrola ilości paliwa
W przypadku stosowania łańcuchów na 
koła, zużycie paliwa jest większe.  Należy 
obliczyć zużycie paliwa do celu i wcześniej 
zasilić samochód paliwem.
  Paliwo → patrz strona 6-19

Jazda na zaśnieżonej lub oblodzonej drodze (wnęki kół)

Zwrócić uwagę na sposób w 
jaki skręcają się koła i podczas 
manewrów kierownicą.

W przypadku zaśnieżonych • 
dróg, woda i śnieg z opon może 
zamarznąć i nagromadzić się we 
wnękach kół. Skręcanie kierownicą 
będzie utrudnione.   Od czasu do 
czasu wyjść z samochodu i usunąć 
nagromadzony śnieg.  W celu 
usunięcia śniegu nie używać ostrych 
przedmiotów.  Ostre krawędzie 
mogą uszkodzić części gumowe.

OSTROŻNIE
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Okresowa kontrola hamulców 

Jeśli samochód jest prowadzony • 
lub zaparkowany na podłożu 
śniegowym, na hamulcach może 
być lód i obniżyć ich skuteczność.   
Okresowo podczas jazdy lekko 
wcisnąć pedał hamulca i sprawdzić 
działanie hamulców. Podczas 
wykonywania tej kontroli hamulców, 
należy zwracać szczególną uwagę 
na samochody jadące z przodu i z 
tyłu.
Skuteczność hamulców należy • 
sprawdzić jak najszybciej po 
ruszeniu samochodem, który przed 
tym był zaparkowany.  Jeśli hamulce 
nie działają sprawnie, należy jechać 
powoli i kilkakrotnie wcisnąć pedał 
hamulca aż do chwili, gdy hamulce 
ponownie zaczną sprawnie działać.

Usuwanie śniegu z szyby i dolnej części karoserii
Dobrą widoczność zapewnić, usuwając 
skrobaczką śnieg i szron z powierzchni 
szyb.  Używając plastikowej skrobaczki, 
usunąć śnieg i szron bez porysowania 
szyby.   Podczas wykonywania tej 
czynności, sprawdzić, czy piórka 
wycieraczek nie przymarzły do szyby. 
Również należy wzrokowo sprawdzić 
obszar podwozia i usunąć wszystkie 
nanosy lodu, które się nagromadziły na 
dole karoserii. Uważać, by nie uszkodzić 
części samochodu.

W celu usunięcia śniegu nie używać ostrych przedmiotów.  Ostre krawędzie • 
mogą uszkodzić części gumowe.

OSTROŻNIE

PORADA
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Jazda na drodze o złej nawierzchni (piasek lub błoto)
Jeśli samochód ugrzęźnie w błocie, 
wciśnięcie pedału przyspieszenia (więcej 
niż jest to konieczne) spowoduje jeszcze 
głębsze ugrzęźnięcie samochodu w błocie. 
Samochód będzie trudniej wyciągnąć.  
Pod opony podłożyć kamienie, gałęzie lub 
koce, żeby samochód uzyskał trakcję lub 
kilkakrotnie jechać do przodu i do tyłu, żeby 
samochód uzyskał siłę napędową w celu 
wyciągnięcia go z błota.
Jeśli nie ma innej możliwości i trzeba 
przejechać przez błoto, zastosowanie 
łańcuchów śniegowych na koła jest 
skutecznym sposobem, jak uniknąć 
ugrzęźnięcia.

Podczas jazdy na piasku lub w błocie, unikać nagłego hamowania, • 
przyspieszania i skręcania kierownicą. Takie postępowanie może spowodować 
ugrzęźnięcie samochodu i uniemożliwić jego wyciągnięcie.
Po jeździe w głębszym błocie, błoto, które przyklei się do samochodu, może • 
uszkodzić układ kierowania, hamulce lub jednostką napędową.  Samochód 
umyć i usunąć błoto lub inne nagromadzone zanieczyszczenia.

Konserwacja zewnętrznej części 
samochodu  → viz strana 7-148

Jazda z samochodem z napędem na wszystkie koła (4WD) 

Układ napędu na wszystkie koła 4WD nie umożliwia jeżdżenia samochodem • 
absolutnie wszędzie.  Podczas używania pedału przyspieszenia, kierownicy 
i pedału hamulca, trzeba zachować ostrożność.  Skupić się na bezpiecznej 
jeździe samochodem i zwracać uwagę na stan nawierzchni i nachylenie drogi.

PORADA

OSTROŻNIE
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LNU8Z0SH006401

1   lub R

Parkowanie w obszarach o chłodniejszym klimacie
Jeśli wokół kół i świateł nagromadzi się śnieg, 
usunąć go jak najszybciej, jeszcze przed nocą. 
W obszarach o chłodniezsym klimacie nie 
używać hamulca postojowego. Jeśli hamulec 
postojowy będzie zaciągnięty, linki i szczęki 
hamulców mogą zamarznąć i zwolnienie 
dźwigni hamulca postojowego może być 
niemożliwe. Samochód zaparkować z 
włączonym biegiem. 
Parkowanie z włączonym biegiem należy 
przeprowadzić przestawiając dźwignię zmiany 
biegów w położenie „1“ (pierwszy bieg) lub „R“ i 
zatrzymując samochód na równej nawierzchni. 
W przypadku samochodu ze zrobotyzowaną 
skrzynią biegów Neestronic, sprawdzić, czy 
wskaźnik zmiany biegów wyświetla „1“ lub „R“  i 
przed zgaszeniem silnika zatrzymać samochód 
na równej nawierzchni.
Umiścić podpórki klinowe pod koła. Jeśli to 
możliwe, parkować zawsze w garażu, żeby 
uniknąć zamarznięcia części i umożliwić łatwe 
uruchomienie silnika. 
  Parkowanie z włączonym biegiem →  
   patrz strona   4-87

Ostrzeżenia dotyczące parkowania

W przypadku parkowania na zewnątrz, wykonać czynności uniemożliwiające • 
zbędne ostygnięcie silnika. Na przykład samochód zaparkować czołową stroną 
w kierunku wiatru.
Nie parkować pod drzewami lub pod nawisami budynków. W przypadku • 
zaparkowania w tych miejscach istnieje niebezpieczeństwa spadnięcia 
kawałków lodu na samochód.
W przypadku parkowania z włączonym biegiem i samochód jest wyposażony • 
w układ HSA, mniej więcej za 30 sekund rozlegnie się dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy. Nie jest to usterka.

Jeśli samochód jest zaparkowany w miejscu o dużych opadach śniegu, • 
śnieg nagromadzony wokół samochodu może uniemożliwić wentylację.  
Jeśli samochód znajduje się w takich warunkach i jest włączony silnik, gazy 
spalinowe mogą przedostać się do kabiny i spowodować zatrucie organizmu 
tlenkiem węgla.  Wykonać czynności zapobiegawcze, na przykład odśnieżenie 
miejsca wokół samochodu.

OSTROŻNIE

UWAGA
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Ostrzeżenia dotyczące jazdy w obszarach o ciepłym klimacie 

Silnik będzie miał skłonność do 
przegrzewania się w miejscu, gdzie 
temperatura dookolna jest wysoka.  Żeby 
uniknąć przegrzania silnika, należy 
przestrzegać poniższych zaleceń:

Jeśli w kanale powietrznym chłodnicy 
ugrzęzną obce przedmioty (owady, 
błoto, itd.), zmniejszy się moc układu 
chłodniczego.  Sprawdzić, czy kanały 
powietrzne nie są zapchane, i wodą pod 
niskim ciśnieniem usunąć obce przedmioty.

Do układu chłodniczego nie wlewać • 
wody źródlanej, wody z rzek lub 
innej wysoko zmineralizowanej wody 
(twardej). Taka woda przyspieszy 
proces rdzewienia i osadzania się 
kamienia.

Jeśli temperatura dookolna • 
jest wysoka, elektrolit odparuje 
szybciej z akumulatora.  Elektrolit 
akumulatora regularnie sprawdzać i 
w razie potrzeby uzupełnić.

OSTROŻNIE

PORADA
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Ostrzeżenia dotyczące jazdy w obszarach o zimnym klimacie

LNU760SH001001

Zestaw 
wyposażenia 
zimowego  

Poniższe ostrzeżenia dotyczą 
zaśnieżonych i górskich obszarów, 
ośrodków narciarskich i innych obszarów 
o ekstremalnie chłodnym klimacie i/lub z 
ekstremalnymi opadami śniegu. Należy 
skorzystać z tych instrukcji również w zimie 
lub w innych obszarach.
W interesie swojego samochodu należy 
zlecić przygotowanie samochodu do 
zimy w najbliższej autoryzowanej stacji 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks, 
tak jak opisano poniżej.  Te czynności 
przygotowawcze należy wykonać również 
przed jazdą do obszarów o zimnym 
klimacie.
Płyn chłodzący w silniku 
  → patrz strona 7-34
Płyn do spryskiwacza szyby przedniej 

 → patrz strona 7-133
Obsługa akumulatora  

 → patrz strona 7-138
Olej silnikowy → patrz strona 7-24
Użycie łańcuchów na koła  
  → patrz strona 6-22
Opony zimowe → patrz strona 6-20

Przednią część chłodnicy nie zakrywać gazetami, kartonem lub innymi • 
przedmiotami palnymi, w celu podniesienia temperatury płynu chłodzącego.
Jeśli silnik zostanie nagrzany, jednak temperatura płynu chłodzącego nie • 
wzrośnie, należy zlecić kontrolę termostatu w najbliższej autoryzowanej stacji 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 
Jeśli samochód jest zaparkowany w miejscu o dużych opadach śniegu, • 
śnieg nagromadzony wokół samochodu może uniemożliwić wentylację.  Jeśli 
samochód znajduje się w takiej sytuacji i jest włączony silnik, gazy spalinowe 
mogą przedostać się do kabiny i spowodować zatrucie organizmu tlenkiem 
węgla.  Wykonać czynności zapobiegawcze, na przykład odśnieżenie miejsca 
wokół samochodu.

OSTROŻNIE

  Paliwo → patrz strona 6-19
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Płyn chłodzący
W celu zapobieżenia zamarznięciu płynu 
chłodniczego i uszkodzenia silnika, 
należy stosować mieszankę wody i płynu 
chłodzącego w stężeniu odpowiednim 
dla najniższych temperatur, przy których 
samochód ma być eksploatowany.
Wymiana płynu chłodzącego w silniku  

 → patrz strona 7-37
Stosunki mieszanki płynu chłodzącego  

 → patrz strona 7-43

Wymiana oleju silnikowego
We wszystkich porach roku stosować tylko 
zalecone oleje silnikowe. 
Wymiana oleju silnikowego i filtra 

olejowego → patrz strona 7-28

LNU860SH000301
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Parametry oleju napędowego różnią się w zależności od sezonu i regionu.• 
W przypadku wyjazdu do obszaru o chłodnym klimacie, zasilić samochód • 
odpowiednią ilością paliwa, która wystarczy do dojechania do celu.  W 
momencie wjechania w obszar o zimnym klimacie, samochód zasilić paliwem o 
niskiej temperaturze zamarznięcia.
W przypadku przewożenia samochodu promem do obszaru o chłodnym • 
klimacie, załadować samochód na prom z minimalną ilością paliwa w zbiorniku 
i po dopłynięciu do obszaru o zimnym klimacie, zasilić samochód paliwem z 
niską temperaturą zamarznięcia.

W przypadku modeli wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPD), należy • 
zawsze zastosować olej napędowy z niską zawartością siarki (50 ppm i 
mniej) lub olej napędowy z bardzo niską zawartością siarki (10 ppm i mniej). 
Użycie oleju napędowego o złej jakości, wprowadzenie niewłaściwych 
dodatków paliwowych, takich jak środek oddzielający wodę lub zatankowanie 
benzyny, kerozyny bądź paliwa na bazie alkoholu bądź też zmieszanie tych 
substancji z olejem napędowym, spowoduje uszkodzenie filtra paliwowego 
i w wyniku tego zaistnieją problemy związane ze smarowaniem części we 
wtryskach smarowanych paliwem. Oprócz tego również może dojść do 
uszkodzenia działania silnika, filtra cząstek stałych i układu oczyszczania 
spalin wydechowych, co może doprowadzić do awarii układów powiązanych 
z działaniem silnika. Jeżeli pojazd przez przypadek zostanie zasilony 
nieprawidłowym paliwem, całe paliwo należy wypompować ze zbiornika. W 
przeciwnym razie podczas uruchamiania silnika może dojść do pożaru lub do 
nieodwracalnego uszkodzenia samochodu.
Zasilanie samochodów wyposażonych w filtr cząstek stałych innym paliwem • 
aniżeli olejem napędowym z niską lub bardzo niską zawartością siarki, może 
być w niektórych krajach lub regionach sprzeczne z wymogami prawnymi.
Korek wlewowy otwierać powoli.  Szybkie otwarcie może spowodować • 
wytryśnięcie paliwa.

Paliwo

W przypadku wyjazdu do obszaru o chłodnym klimacie i samochodu zasilonego 
olejem napędowym przeznaczonym dla obszarów o cieplejszym klimacie, który 
zamarza w stosunkowo wysokiej temperaturze, paliwo może zamarznąć.  Wraz ze 
spadkiem temepratury zewnętrznej, paliwo w zbiorniku paliwowym i przewodach może 
zamarznąć, tak samo jak rozmoknięty śnieg. W takim wypadku będzie problem z 
uruchomieniem silnika. 

OSTROŻNIE

UWAGA
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Kiedy lód uniemożliwia włożenie klucza do zamku drzwi 
lub otwarcie drzwi

W przypadku próby włożenia klucza na 
siłę, można go zniekształcić. W przypadku 
próby otwarcia drzwi na siłę, uszczelki 
gumowe wokół drzwi mogą nie poluzować 
się i doznać uszkodzenia. W celu roztopienia 
lodu stosować ciepłą wodę, którą należy 
natychmiast zetrzeć i otworzyć drzwi.
W przypadku zamarznięcia wycieraczek, 
lusterek wstecznych na drzwiach lub 
elektrycznie sterowanych okien, w celu 
rotopienia lodu należy stosować ciepłą wodę 
i następnie uruchomić układ. Potem zetrzeć 
wodę.  W przypadku włączonego przycisku 
zamarzniętego układu, nastąpi uszkodzenie 
układu lub rozładowanie akumulatora.  

Opony zimowe
Stosować opony zimowe o rozmiarze 
odpowiednim do opon letnich. Stosować 
również koła o tym samym rozmiarze jak 
koła dla opony letnich.
Opona zimowa jest zużyta w momencie, 
gdy głębokość bieżnik opony zmniejszyła 
się na połowę wysokości nowej opony. W 
tym momencie pojawią się znaczniki, które 
ostrzegają o fakcie, iż opona już nie ma 
odpowiednich właściwości do eksploatacji na 
śniegu. Oponę wymienić na nową.

MFU8Z0SH000701

Znaczniki

Przekrój opony 
zimowej 

Unikać gwałtownego skręcania kierownicą i nagłego hamowania. W celu • 
zwolnienia należy wykorzystać efekt hamowani silnikiem. W przypadku 
zaśnieżonej lub oblodzonej nawierzchni, pedał hamulca nie wciskać 
gwałtownie, ale lepiej lekko i pulsacyjnie.  Mocne wciśnięcie pedału hamulca 
jest niebezpieczne, ponieważ samochód może wpaść w poślizg.
Jeśli hamulec wydechowy jest używany na śliskiej nawierzchni i samochód • 
nie jest załadowany, gwałtowne zwolnienie samochodu może spowodować 
zarzucanie samochodu. Bądź ostrożny.
W przypadku jechania na suchej nawierzchni na oponach letnich, unikać zbyt • 
dużych prędkości. 
W przypadku stosowania opon zimowych, należy przestrzegać lokalnych • 
przepisów prawnych.

OSTROŻNIE
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Układ hamulcowy z systemem ABS V   
 → patrz strona 4-115

Czyszczenie samochodu po jeździe na zaśnieżonej drodze

W przypadku modelu wyposażonego w układ ABS, na kołach są umieszcone • 
czujniki prędkości. W razie usuwania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
należy zachować szczególną uwagę, by nie uszkodzić tych części.
W celu usunięcia śniegu nie używać ostrych przedmiotów.  Ostre krawędzie • 
mogą uszkodzić części gumowe.

Usunąć śnieg, który przykleił się • 
na wewnętrzną stronę błotników 
i na przewodach hamulcowych. 
W przeciwnym wypadku może 
nastąpić uszkodzenie części.  Po 
jeździe na drodze posypanej 
solą, jak najszybciej wymyć dolną 
część podwozia samochodu, w 
celu uniknięcia powstania rdzy.  
Skutecznym sposobem jest 
spryskiwanie wodą pod wysokim 
ciśnieniem.
Po umyciu samochodu wysuszyć • 
otwory drzwiowe.

OSTROŻNIE

PORADA
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Przed nadejściem zimy należy wykonać czynności zapobiegawcze w celu stosowania 
łańcuchów na koła. Łańcuchy nałożyć na koła, poprawić ich długość i sprawdzić, czy 
nie są uszkodzone.

Użycie łańcuchów na koła

Bezpośrednio po zakończeniu jazdy układ wydechowy i tłumik wydechowy • 
są bardzo gorące. Zwracać szczególną uwagę, żeby się ich przypadkowo nie 
dotknąć.  Również nie wykonywać przełożenia opon, jeśli przebiega regeneracja 
filtra cząstek stałych DPD, ponieważ temperatura gazów spalinowych jest 
bardzo wysoka.
Uwaga, żeby nie okaleczyć się o krawędzie samochodu podczas nakładania • 
łańcuchów.

Łańcuchy nie można nałożyć na przednie koła.  Łańcuchy o odpowiednich • 
rozmiarach nałożyć na tylne koła.  Szczegółowych informacji udzieli Państwu 
sprzedawca samochodów Isuzu Trucks.
Jeśli samochód jest wyposażony w łańcuchy na koła, jechać prędkością maks. • 
30km/h i tylko po zaśnieżonej lub oblodzonej drodze.

OSTROŻNIE

PORADA
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MFU8Z0SH000801

Zagięty koniec

Przymocowanie łańcuchów
 1. Sprawdzić, czy łańcuch nie jest 

poskręcany, umieścić go na oponę 
tak, aby był skierowany zagiętym 
końcem na zewnątrz (strona, która 
będzie w kontakcie z nawierzchnią).

Łańcuch w połowie przełożyć i • 
położyć na oponę, która znajduje 
się najbliższej (opona zewnętrzna). 
Następnie górną połową łańcucha 
położyć na oponę wewnętrzną. 

 2. Oba końce łańcucha naciągnąć jak 
najdalej. Najpierw połączyć haczyki 
wewnętrzne, potem zewnętrzne.

W przypadku podwójnych opon • 
najpierw połączyć środkowe 
haczyki, potem wewnętrzne i na 
koniec zewnętrzne.

Podczas zakupu łańcuchów należy • 
je wypróbować na oponach i w 
razie, gdy są zbyt długie, skrócić je 
na odpowiednią długość opony.

PORADA

PORADA

UWAGA
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MFU8Z0SH000901

Drut

MFU8Z0SH001001

Sprzączka

 3. Nadmiar łańcucha przymocować 
drutem, aby ta luźna część nie mogła 
uderzać o karoserię lub przewody 
hamulcowe.

 4. Sprzączki przymocować na pas 
łańcuchowy (sprzączkami, które są 
ukierunkowane na zewnątrz) tak, 
aby sprzączki były równomiernie 
rozłożone wzdłuż pasa.

 5. Po przymocowaniu łańcuchów 
i krótkiej jeździe sprawdzić, czy 
łańcuchy nie są zbyt luźne lub czy się 
nie rozpięły.
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Zdejmowanie łańcuchów 
 1. Zdjąć pas łańcuchowy, następnie 

wszystkie druty, poluzować 
zewnętrzne haczyki i na koniec 
wewnętrzne haczyki.

 2. Nieznacznie przestawić samochód i 
wyjąć łacuchy.

Jeśli łańcuch pęknął lub podczas ruchu samochodu częściowo się zluzował, • 
uszkodzi karoserię samochodu. Natychmiast rozwiązać problem.
Jeśli samochód jest wyposażony w podwójne opony, należy zastosować • 
łańcuchy, które są zaprojektowane dla podwójnych opon.
Jeśli samochśód jest wyposażony w podwójne opony, na zewnętrzne opony nie • 
nakładać łańcuchów zaprojektowanych do zastosowania na opony pojedyncze.
Boki promieniowych opon mają skłonność do uszkodzenia łańcuchami. • 
Stosować łańcuchy, które są przeznaczone do opon promieniowych lub zimowe 
opony.

W przypadku podwójnych opon • 
najpierw zluzować zewnętrzne 
haczyki, potem wewnętrzne i na 
koniec środkowe.

MFU8Z0SH001001

Sprzączka

PORADA

UWAGA
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Środki ostrożności przed wykonaniem czynności kontrolnych i regulacyjnych 

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności kontrolnej wyłączyć zapłon i wyjąć • 
kluczyk ze stacyjki.
Mocno zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego i dźwignię zmiany biegów • 
przestawić w położenie neutralne.

Jeśli samochód posiada ręczną skrzynię biegów, nie zapomnieć dźwignię  -
zmiany biegów przestawić w położenie „N“.
Jeśli samochód jest wyposażony w zrobotyzowaną skrzynię biegów  -
Neestronic, dźwignię zmiany biegów przestawić w położenie „N“ i sprawdzić, 
czy wskaźnik zmiany biegu wyświetla „N“.

W celu wykonania czynności kontrolnych i regulacji, zatrzymać samochód na • 
płaskim, poziomym podłożu. Nie zapomnieć podłożyć podkładki klinowe pod 
koła przyczepy. W przypadku ruszenia samochodu, taka sytuacja byłaby bardzo 
niebezpieczna.
W celu podniesienia samochodu należy użyć odpowiedni lewar, bynajmniej ten, • 
który jest dostarczany wraz z samochodem.
Po podniesieniu samochodu i przed pracą pod samochodem sprawdzić, czy • 
samochód jest podparty podstawkami montażowymi. 
Podczas pracy z układem elektrycznym odłączyć ujemny biegun akumulatora.• 
Bezpośrednio po zatrzymaniu się samochodu, silnik, układ wydechowy i • 
chłodnica są nagrzane do bardzo wysokich temperatur. Należy zachować 
szczególną ostrożność w pobliżu tych części w celu uniknięcia poparzeń ciała. 
Wszystkie czynności kontrolne wykonywać, gdy silnik jest zimny.
Nie pracować w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła.• 
Podczas pracy z układem paliwa lub filtrem paliwa, zdjąć korek wlewowy • 
zbiornika paliwa. Układ paliwa jest pod ciśnieniem i jeśli nie dojdzie do 
zmniejszenia ciśnienia, paliwo przeleje się, co może spowodować zapłon lub 
pożar paliwa.
Silnik nie może być włączony w garażach i pomieszczeniach z niewystarczającą • 
wentylacją. Niebezpieczeństwo zatrucia organizmu tlenkiem węgla.

Zużyte części, olej, smary i płyny mogą mieć negatywny wpływ na środowisko • 
naturalne. Liwkidacja wymaga specjalnych umiejętności, dlatego wszystkie 
czynności kontrolne i wymianę należy zlecić w najbliższej autoryzowanej stacji 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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Korzystać wyłącznie z odpowiednich narzędzi.• 
Oleje, płyn hamulcowy, elektrolit z akumulatora i płyn chłodzący silnik • 
spełniają funkcję smarowania i chłodzenia oraz służą w charakterze środków 
zapobiegawczych powstawania rdzy. Ze względu na charakter tych płynów, 
ilość płynów zmniejszy się w wyniku ich uniku lub zanieczyszczenia, co 
powoduje zredukowanie skuteczności działania tych części i pojawienie 
się problemów typu zatarcia lub awaria.   Podczas wykonywania czynności 
kontrołlnych (codziennych i regularnych), omawiane płyny należy uzupełnić lub 
wymienić, zgodnie z instrukcjami lub wg harmonogramu serwisów (w momencie 
przejechania granicznej odległości lub osiągnięcia danego okresu czasu, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
Po wykonaniu pracy sprawdzić, czy wszystkie układy i części są sprawne.• 
Pod pokrywą silnika nie pozostawiać żadnych wyjętych części lub narzędzi. • 
Zaczepienia takich przedmiotów o pasy lub inne elementy ruchome może 
spowodować uszkodzenia silnika.
Zanieczyszczona woda, zanieczyszczenia lub inne obce cząstki poważnie • 
obniżają skuteczność działania oleju, środków smarowniczych i uszkadzają 
elementy samochodu. Unikać zanieczyszczenia elementów lub materiałów, 
które były wyjęte podczas wymiany lub uzupełniania  .

PORADA
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Części wyjęte z eksploatacji, oleje i inne płyny 

 • W przypadku wymiany olejów, filtrów, płynu chłodniczego silnika lub innych 
płynów, trzeba mieć zawsze przygotowany odpowiedni pojemnik w celu ich 
likwidacji.

 • Po dokonaniu wymiany stosować metody likwidacji i utylizacji  zużytych 
części, olejów, filtrów lub płynu chłodzącego, które są zgodne z ustawowymi 
wymaganiami.

Oryginalne oleje i środki smarowania Isuzu Trucks 

Regularne uzupełnianie i wymiana oleju 
oraz środków smarowniczych jest bardzo 
ważna, w celu zachowania prawidłowych 
osiągów samochodu i zapobiegania 
awariom. 
Spółka Isuzu Trucks gwarantuje jakość 
i skuteczność oryginalnych olejów i 
środków smarowniczych marki Isuzu 
Trucks.  Podczas wykonywania czynności 
konserwacyjnych samochodu, zalecamy 
stosować wyłącznie oryginalne oleje i 
środki smarownicze firmy Isuzu Trucks.

Ogień lub inne źródło ciepła w • 
pobliżu rozlanego oleju może 
spowodować pożar. Usunąć cały 
rozlany olej.

OSTROŻNIE
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Przyrządy i narzędzia 

Przestrzeń bagażowa w modelu dwudrzwiowym
Narzędzia są ułożone za siedziskami 
kierowcy i pasażera. W celu wyjęcia 
narzędzi, opuścić oparcie fotela do przodu.

LNU770SH007801

Oparcie fotela 
pasażera

Przestrzeń bagażowa w modelu czterodrzwiowym V

Narzędzia są ułożone pod tylnym 
siedziskiem. 
W celu wyjęcia narzędzi, wyjąć do przodu 
przednią część siedziska.

Fotel kierowcy → patrz strona 3-20
Fotel pasażera / fotel środkowy V  

 →  patrz strona 3-21 

Jeśli samochód jest wyposażony w • 
schowek na tylnym płacie kabiny, 
schowek należy zdjąć przed 
wyjęciem lub ułożeniem narzędzi. 

Przed użyciem zalecamy • 
zaznajomić się z zawartością i 
zastosowaniem różnych narzędzi i 
lewara. 
Po dokończeniu prac z narzędziami, • 
włożyć je z powrotem na swoje 
miejsce i zabezpieczyć przed 
przypadkowym przemieszczaniem 
się podczas jazdy. 
Trójkąt awaryjny należy zawsze • 
wozić z sobą w samochodzie. 

PORADA

PORADA
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Narzędzia w samochodzie 

LNU870SH003101

Kształt otworu koła zapasowego

1

2 3 4
5

76

LNU870SH002901

1

2
3 4

65

Kształt otworu koła zapasowego

Model z ogumieniem bliźniaczym  
(modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS)

Nr Nazwa narzędzia

1 Drążek lewarka / drążek do 
podniesienia koła zapasowego

2 Nasadka klucza do kół

3 Klucz do kół

4 Wkrętak 

5 Korba do wyjęcia opony zapasowej 

6 Torba na narzędzia 

7 Lewarek

Nr Nazwa narzędzia

1 Drążek lewarka / drążek do 
podniesienia koła zapasowego

2 Nasadka do wyjęcia koła 
zapasowego

3 Klucz do kół

4 Wkrętak (krzyżakowy / płaski) 

5 Torba na narzędzia 

6 Lewarek

LNU870SH003001

1

2 3

4

5
6

87

Kształt otworu koła zapasowego

Nr Nazwa narzędzia

1 Drążek lewarka / drążek do wyjęcia 
koła zapasowego

2
Nasadka klucza do odkręcenia 
/ przykręcenia nakrętek 
naprzemiennych 

3 Klucz do okół (tylne koła)

4 Klucz do kół (przednie koła)

5 Wkrętak (krzyżakowy / płaski) 

6 Korba do wyjęcia opony zapasowej 

7 Torba na narzędzia 

8 Lewarek

Model z ogumieniem bliźniaczym Model z ogumieniem bliźniaczym 
(model NHR)
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Model z pojedynczymi kołami 

Nr Nazwa narzędzia

1 Drążek lewarka / drążek do 
podniesienia koła zapasowego

2 Wkrętak (krzyżakowy / płaski) 

3 Klucz do kół 

4 Korba do wyjęcia opony zapasowej 

5 Torba na narzędzia 

6 Lewarek

Wszystkie dostarczone narzędzia przechowywać w samochodzie. • 

PORADA
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Podczas ustawiania siedziska w • 
pierwotnym położeniu, zwracać 
szczególną uwagę by palce, 
ręce lub inne części ciała nie 
były przycięte. Sprawdzić, czy 
siedzisko jest dobrze zablokowane 
w prawidłowym położeniu.  Fotel 
z nieprawidłowo zablokowanym 
siedziskiem będzie niestabilny 
podczas jazdy samochodem, co 
może spowodować wypadek.

Drzwiczki kontrolne V

Drzwiczki kontrolne silnika V

Otwarcie
 1. Podnieść gałki zwalniające, które 

znajdują się z przodu siedziska 
pasażera, w celu zwolnienia blokady. 

 2. Siedzisko podnieść i pas wychodzący 
z tylnej części oparcia fotela przypiąć 
do lewej gałki, w celu przymocowania 
siedziska w pozycji podniesionej. 

Zamknięcie
 1. Pas odpiąć od gałki, siedzisko 

opuścić w dół w odległości około 
30 cm od pierwotnego położenia. 
Siedzisko opuścić na swoje miejsce, 
następnie zablokować go używając 
gałek zwalniających.

 2. Ponownie siedzisko pociągnąć i 
nacisnąć w celu sprawdzenia, czy 
został prawidłowo zablokowany w 
danym położeniu. 

LNU770SH008301

Dźwignia
Pas

Siedzisko fotela

Sprzączki

Dźwignia

OSTROŻNIE
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Tylne drzwiczki kontrolne (model czterodrzwiowy) V

Wszystkie tylne drzwiczki kontrolne znajdują się w podłodze w pobliżu tylnego 
siedziska. W celu otwarcia drzwiczek kontrolnych, najpierw podnieść wycieraczkę 
podłogową, następnie chwycić uchwyt na drzwiczkach i podnieść drzwiczki. 

Płyn wspomagania kierownicy 
 → patrz strona 7-120

Olej sprzęgła zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic SA  
 → patrz strona  7-109

Obsługa akumulatora 
 → patrz strona 7-138

Płyn chłodzący w silniku 
  → patrz strona 7-34

LNU870MF000101

Model wyposażony 
w zrobotyzowaną 
skrzynię biegów Neestronic 

Model wyposażony w 
zrobotyzowaną skrzynię 
biegów Neestronic 

Wszystkie modele oprócz modelu 
NMR [drzwiczki kontrolne płynu 
wspomagania kierownicy]

Model NMR 

Wszystkie modele oprócz 
modelu NPR [drzwiczki kontrolne 
akumulatora]

Wszystkie modele oprócz 
modelu NPR [oleje kontrolne 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic]

Model NPR 

Model NPR

[Wlew płynu 
chłodzącego 
w silniku]
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Odchylanie kabiny V

Kabinę odchylać wyłącznie na równym podłożu.• 
W razie odchylania kabiny w zamkniętym pomieszczeniu, sprawdzić, czy przed • 
kabiną i za nią jest wystarczająco dużo miejsca (szczególną ostrożność należy 
zachować w przypadku samochodu wyposażonego w spoiler).
Podczas odchylania kabiny zamknąć bezpiecznie lewe i prawe drzwi. Jeśli • 
kabina jest odchylona, nie otwierać ani nie zamykać drzwi.
Sprawdzić, czy podczas odchylania kabiny w niej ani w jej pobliżu nie znajdują • 
się żadne osoby.
Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zatrzaśnięcie się kabiny w blokadzie • 
przy położeniu odchylonym. 
Bezpośrednio po zatrzymaniu się samochodu, tłumik wydechu, układ • 
wydechowy i filtr cząstek stałych DPD są nagrzane do bardzo wysokich 
temperatur Uważać, aby nie dotykać się tych części podczas procesu 
odchylania kabiny.
Nie odchylać kabinę, jeśli na desce rozdzielczej, fotelach, w uchwytach na kubki • 
lub na podłodze znajdują się jakiekolwiek przedmioty.
Kabinę kierowcy odchylać tylko przy wyłączonym silniku.• 
Sprawdzić, czy na dachowym nośniku nie znajdują się jakiekolwiek przedmioty.• 
Przed procesem odchylania kabiny usunąć ze zderzaka nagromadzony lód • 
lub śnieg. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia zderzaka, 
reflektorów lub innych części samochodu.
Jeśli otwarcie drzwi odchylonej kabiny jest niezbędne, podczas otwierania • 
i zamykania drzwi bezpiecznie je podpierać. Puszczenie drzwi podczas 
otwierania lub zamykania drzwi jest niebezpieczne. Drzwi mogą uderzyć w 
inną osobę i spowodować obrażenia jej ciała albo mogą się uszkodzić. Po 
zamknięciu drzwi sprawdzić, czy są zablokowane.

Nie dotykać elementu zabezpieczającego - blokady (E) na podpórce kabiny, gdy • 
kabina jest odchylona. W przypadku dotknięcia, może dojść do niechcianego 
zwolnienia blokady. Przeczytać krok nr 4 w następującej części „Procedura 
odchylenia kabiny“. Przestrzegać podanych instrukcji.

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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Procedura odchylenia kabiny
 1. Zaciągnąć mocno dźwignię hamulca 

postojowego i sprawdzić, czy dźwignia 
zmiany biegów jest w położeniu „N“. 
Zamknąć i zablokować wszystkie 
drzwi.

 3. Lewą ręką chwycić mocno rękojeść 
(D) i prawą przyciągnąć do siebie 
dźwignię (B), w celu podniesienia 
kabiny kierowcy.

LNU870SH003201

Element 
  zabezpiec-

zający  E

Podpórka

 4. Po podniesieniu kabiny lewą ręką 
trzymać rękojeść (D) i w ten sposób 
przytrzymywać kabinę oraz sprawdzić, 
czy element zabezpieczający - 
blokada - (E) była bezpiecznie 
uaktywniona. 

Jeśli element zabezpieczający • 
- blokada -  (E) nie została w 
pełni zaktywowana, zagraża 
niebezpieczeństwo przypadkowego 
opadnięcia kabiny. 

 2. Lewą ręką chwycić rękojeść (D), 
palcami do siebie przyciągnąć 
dźwignię (A) oraz prawą ręką 
podnieść rękojeść (C).

LNU8Z0SH008501

Poręcz D

Rękojeść C
Rękojeść C

Dźwignia A

Model NHR Oprócz modelu 
NHR

Rękojeść 
C

Dźwignia A

Dźwignia A

LNU8Z0SH008601

Poręcz D

Model NHR 

Oprócz modelu NHR

Dźwignia B

Dźwignia B

Poręcz D

Poręcz D

OSTRZEŻENIE
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Opuszczanie kabiny

Po odchyleniu kabiny sprawdzić, czy kabina jest bezpiecznie zablokowana. • 

Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz kabiny znajduje się ładunek, kabina będzie się • 
odchylać szybciej.

 1. Wyjąć przetyczkę i umieścić ją w 
uchwycie.

LNU870SH003501

Przetyczka

Uchwyt

 5. Jeśli samochód posiada przetyczkę, 
włożyć ją prawidłowo. 

LNU870SH003401

Przetyczka

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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 3. Chwycić rękojeść (D) i odpowiednią 
siłą odchylić kabinę, tak aby 
zatrzasnęła się dźwignia B. 
Następnie sprawdzić, czy ta dźwignia 
zatrzasnęła się bezpiecznie. 

 4. Opuszczać rękojeść (C) do momentu 
całkowitego zablokowania dźwigni 
(A). 

LNU870SH003301

Poręcz D

Element 
zabezpiecz-
ający  E

Podpórka

Sprawdzić, czy blokada dźwigni (A) • 
była bezpiecznie zablokowana.

 2. Lewą ręką chwycić rękojeść (D), w 
celu przytrzymania kabiny, prawą ręką 
zwolnić element zabezpieczający - 
blokadę (E) i podpórkę pociągnąć w 
kierunku tylnej części samochodu w 
celu jej zgięcia. 

LNU8Z0SH026301

Poręcz D Element 
zabezpieczający 
dźwignię A

Poręcz D Dźwignia B

Rękojeść C

Element zabezpieczający
dźwignię A

Poręcz D
Dźwignia B

Rękojeść C

Model NHR 

Pozostałe modele

UWAGA
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● Codzienne czynności kontrolne (czynności kontrolne 
przed jazdą) 7-18

● Kontrola części, w przypadku których wystąpiły 
podejrzenia nieprawidłowego działania podczas ostatniej 
jazdy 

7-19

CODZIENNE CZYNNOŚCI KONTROLNE
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Codzienne kontrole (kontrole przed jazdą)

Przed rozpoczęciem codziennej eksploatacji samochodu, sprawdzić wszystkie części 
samochodu podane w tabeli, w celu zapewnienia bezpiecznej i bezproblemowej jazdy. 
Należy zwracać uwagę na przejechane odległości, warunki w których samochód był 
eksploatowany, w celu oceny najbardziej odpowiednich odstępów czasu przeprowadzania 
czynności kontrolnych samochodu oraz by we właściwy sposób wykonywać serwis 
samochodu na podstawie wyników kontroli.  
W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości podczas wykonywania czynności 
kontrolnych lub podczas ostatniej jazdy wystąpiła awaria jakiejkolwiek części samochodu, 
przed kolejną jazdą zlecić naprawę samochodu w najbliższym autoryzowanym punkcie 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

Pozycje codziennych czynności kontrolnych (kontrole przed jazdą)
[1. Kontrola części, w przypadku których wykryto wadę podczas poprzedniej eksploatacji]

Sprawdzana pozycja Strona 
referencyjna

Kontrola części, w przypadku których wykryto wadę podczas poprzedniej 
eksploatacji 7-19

[2. Kontrole przeprowadzane pod otwartą maską silnika lub pod opuszczoną kabiną kierowcy]

Sprawdzana pozycja Strona 
referencyjna

Poluzowanie i uszkodzenie pasu wentylatora 7-45
Poziom oleju silnikowego 7-24
Poziom płynu chłodzącego 7-35
Poziom płynu wspomagania kierownicy 7-120

[3. Kontrole wykonywane z fotela kierowcy]

Sprawdzana pozycja Strona 
referencyjna

Poziom płynu hamulcowego (i poziom płynu sprzęgła M/T ) 7-60 (7-100)
Luz pedału hamulca 7-68

Luz pedału sprzęgła M/T 7-104
Działanie wskaźników, przyrządów pomiarowych oraz kontrolek ostrzegawczych / 
informacyjnych 4-7

Uruchomienie silnika, nienaturalny odgłos, kolor gazów spalinowych 7-22
Zaciągnięcie dźwigni hamulca postojowego 7-70
Spryskiwacz szyby przedniej i skuteczność działania wycieraczek szyby przedniej 7-133, 7-134
Poziom płynu do spryskiwacza szyby przedniej 7-133
Luz i przymocowanie kierownicy 3-23
Obsługa ostrzegawczego sygnału dźwiękowego i kierunkowskazów 4-65, 4-73
Pozostała w zbiorniku ilość paliwa 4-13
Działanie blokad drzwi 3-8
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Kontrola części, w przypadku których 
wykryto wadę podczas poprzedniej 
eksploatacji. Przed kolejną eksploatacją 
zlecić naprawę usterek w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks.

[4. Kontrole przeprowadzane podczas oględzin samochodu]

Sprawdzana pozycja Strona 
referencyjna

Świecenie, miganie, zabrudzenie i uszkodzenie świateł 7-137
Poziom elektrolitu w akumulatorze 7-141
Uszkodzenie sprężyn płytkowych —
Wyciek oleju, płynu chłodzącego, paliwa, płynu hamulcowego, 
płynu wspomagania kierownicy i oleju hydraulicznego wspomagania 
hamulców HBB.

—

Akumulacja wody w filtrze paliwowym (na dnie) 7-57

[5. Kontrola kół i opon]

Sprawdzana pozycja Strona 
referencyjna

Ciśnienie powietrza 7-77
Pęknięcia i inne uszkodzenia 7-83
Nadmierne zużycie 7-83
Głębokość bieżnika opony 7-83
Przymocowanie kołpaków kół 7-84

[6. Kontrole podczas kierowania samochodem]

Sprawdzana pozycja Strona 
referencyjna

Skuteczność hamulców 7-73, 78
Właściwości jezdne przy niskiej prędkości obrotowej silnika i przy 
przyspieszeniu

7-23

Kontrola części, w przypadku których wykryto wadę 
podczas  poprzedniej eksploatacji
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● Stany robocze silnika 7-22

● Olej silnikowy 7-24

● Płyn chłodzący w silniku 7-34

● Pas napędowy wentylatora 7-44

● Filtr powietrza 7-49

● Filtr paliwa 7-53

● Filtr cząstek stałych (DPD) 7-58

SERWIS I KONSERWACJI SILNIKA
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Kontrola uruchamiania silnika i niestandardowych odgłosów 
 1. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest bezpiecznie zaciągnięty. Wcisnąć pedał 

hamulca do oporu.
 2. Sprawdzić, czy był włączony bieg jałowy (luz).

Jeśli samochód jest wyposażony w zrobotyzowaną skrzynię biegów Neestronic, • 
silnik włączy się dopiero po włączeniu biegu jałowego (luzu).
Ze względów bezpieczeństwa przed włączeniem silnika wcisnąć pedał hamulca • 
do oporu.

 3. Silnik uruchomić przekręcając włącznik rozrusznika.
  Sprawdzić, czy silnik włączy się natychmiast i nie wydaje nienaturalnych 

odgłosów.

Uruchomienie silnika → patrz strona 4-4

Stany robocze silnika

OSTROŻNIE
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Właściwości jezdne przy niskiej prędkości obrotowej silnika  
i przy przyspieszeniu

 1. Sprawdzić, czy jest włączony 
bieg jałowy i czy jest bezpiecznie 
zaciągnięty hamulec postojowy.

 2. Silnik uruchomić przekręcając 
włącznik rozrusznika i silnik 
pozostawić włączony, żeby się 
nagrzał. 

Uruchomienie silnika  
 → patrz strona 4-4

 3. Sprawdzić, czy silnik pracuje na 
obrotach jałowych.

Pokrętło sterowania biegu jałowego V  
  → patrz strona 4-62

Podczas regeneracji filtra cząstek • 
stałych (DPD), obroty jałowe silnika 
mogą wzrosnąć.

 4. Podczas prowadzenia samochodu 
obserwować, czy pedał 
przyspieszenia z czasem nie zacina 
się, czy prędkość obrotowa silnika 
płynnie wzrasta i czy silnik nie 
klepocze.

Filtr cząstek stałych (DPD)  
 → patrz strona 4-154

UWAGA
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LNU8Z0SH025501

Miarka poziomu oleju

Model z silnikiem 4JJ1

LNU8Z0SH025601

Miarka poziomu oleju

Model z silnikiem 4HK1

Kontrola poziomu oleju silnikowego
Zaparkować samochód na płaskim, poziomym podłożu. Po wyłączeniu silnika 
odczekać około 30 minut i sprawdzić poziom oleju silnikowego. Wyciągnąć miarkę 
poziomu i przetrzeć czystą ściereczką. Włożyć miarkę z powrotem. Ponownie 
wyciągnąć miarkę.
Sprawdzić poziom oleju widoczny na miarce. Powinien on mieścić się pomiędzy 
oznaczeniami „Inspection MAX“ i „MIN“. Również sprawdzić, czy olej gdzieś nie 
wycieka.

Olej silnikowy

Olej silnikowy stanowi ważny czynnik dycydujący o mocy i żywotności silnika. 
Stosować wyłącznie oleje i filtry olejowe o właściwych parametrach. Poziom oleju 
silnikowego musi być sprawdzany i olej wymieniany w regularnych odstępach czasu 
zgodnie z harmonogramem serwisów.

Jeśli samochód jest wyposażony w filtr cząstek stałych DPD i ilość cząstek • 
stałych w filtrze DPD osiągnęła wcześniej ustawiony poziom, filtr rozpocznie 
proces automatycznej regeneracji. W celu umożliwienia regeneracji (spalania), 
do komory silnika jest wtryskana mała ilość paliwa. Część tego dodatkowo 
wtryskanego paliwa może przedostać się do oleju silnikowego i w ten sposób 
podnieść jego poziom. Nie jest to awaria silnika.

UWAGA
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LNU8Z0SH011801

Inspection
MAX

MIN

Replenishment
MAX

Inspection
MAX

4JJ1
Model silnika

4HK1
Model silnika

MIN

Replenishment
MAX

Konieczna wymiana oleju

Konieczne uzupełnienie 
          oleju

1

2 2

Kontrola poziomu oleju silnikowego
 1. Wyciągnąć miarkę poziomu oleju i 

przetrzeć ściereczką.
 2. Włożyć miarkę z powrotem. Ponownie 

delikatnie wyciągnąć miarkę.  
Sprawdzić poziom oleju widoczny 
na miarce. Powinien on mieścić się 
pomiędzy oznaczeniami „Inspection 
MAX“ i „MIN“ (zakres 1). 

 3. Jeśli poziom oleju spadnie poniżej 
oznaczenia MIN dodaś oleju tego 
samego gatunku, aby jego poziom 
wzrósł do oznaczenia „Replenishment 
MAX“ (zakres 2). Jeśli poziom oleju 
znajduje się nad oznaczeniem 
„Inspection MAX“, olej należy 
wymienić.

 4. Po sprawdzeniu poziomu oleju, 
miarkę włożyć z powrotem do 
pierwotnego położenia.

Poziom oleju nad oznaczeniem miarki poziomu oleju „Inspection MAX“ • 
może spowodować awarię silnika. Jeśli poziom oleju przekroczy oznaczenie 
„Inspection MAX“, olej należy wymienić.
Paliwo stopniowo domiesza się do oleju silnikowego powodując rozrzedzenie • 
oleju. Olej wymieniać w regularnych odstępach czasu.

Poziom oleju silnikowego sprawdzać na płaskim, poziomym podłożu przy • 
wyłączonym silniku.
Poziom oleju nie można prawidłowo sprawdzić, jeśli silnik jest włączony.• 
Paliwo stopniowo zmiesza się z olejem silnikowym i poziom oleju silnikowego • 
wzrośnie nad pierwotny poziom. Nie jest to awaria silnika.
W przypadku sprawdzania poziomu oleju silnikowego zaraz po wyłączeniu • 
silnika, należy odczekać około 30 minut.

UWAGA

PORADA
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Uzupełnienie oleju silnikowego
W momencie, gdy poziom oleju silnikowego zbliża się do oznaczenia „MIN“ na miarce 
poziomu oleju silnikowego, odkręcić korek wlewowy oleju silnikowego i uzupełnić go. 
W tym momencie wyjąć miarkę poziomu oleju silnikowego. Stosować wyłącznie olej 
silnikowy o właściwych parametrach.

LNU8Z0SH024001

Korek wlewu oleju

Miarka poziomu oleju

Model z silnikiem 4JJ1

LNU8Z0SH024101

Korek wlewu oleju

Miarka poziomu oleju

Model z silnikiem 4HK1
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Podczas dolewania oleju silnikowego uważać, by nie rozlać oleju. W razie • 
wylania należy mieć pod ręką szmatkę.  Miejsca w silniku, które miały kontakt 
z olejem dokładnie wytrzeć. W przeciwnym razie olej mógłby się zapalić i 
spowodować pożar.
W komorze silnika nie pozostawiać przedmiotów palnych, na przykład szmaty • 
lub rękawice. Mogą spowodować pożar. 
Olej silnikowy po zatrzymaniu się samochodu jest gorący, tak więc podczas • 
wymiany oleju bezpośrednio po zatrzymaniu samochodu należy uważać, by się 
nie oparzyć.

Olej silnikowy zapewnia smarowanie i chłodzenie części wewnętrznych silnika. • 
Podczas pracy silnika następuje obniżenie jakości oleju i w wyniku odparowania, 
wycieku i spalania może dojść do zużycia pewnych ilości oleju.  Nieustanne 
używanie tego samego oleju bez kontroli jego poziomu lub uzupełniania i 
wymiany może spowodować zatarcie lub uszkodzenie silnika. Olej należy 
uzupełnić lub wymienić zawsze, gdy jego jakość ulegnie pogorszeniu lub 
w przypadku jego ubytku, nawet wtedy, gdy taka sytuacja nastąpi przed 
upłynięciem okresów wymiany, które są podane w harmonogramie serwisów.  
Te okresy różnią się w zależności od warunków eksploatacyjnych.
Podczas uzupełniania oleju, uważać, by zanieczyszczenia nie wpływały przez • 
korek wlewowy do silnika. Jeśli ciała obce zmieszają się z olejem, może dojść 
do uszkodzenia silnika.
Przekroczenie oznaczenia „Inspection MAX“ na miarce poziomu oleju może • 
spowodować awarię silnika. Poziom oleju silnikowego sprawdzić za pomocą 
miarki poziomu oleju.
W przypadku modelu wyposażonego w filtr cząstech stałych DPD, użycie • 
niewłaściwego oleju może spowodować uszkodzenie silnika lub filtra DPD, 
ewentualnie większe zużycie paliwa. Stosować wyłącznie olej silnikowy o 
właściwych parametrach.

OSTRZEŻENIE

PORADA
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Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju
Olej silnikowy oraz filtr olejowy są ważnymi czynnikami, które mają wpływ na 
wydajność i żywotność silnika. Stosować wyłącznie oleje i filtry olejowe o właściwych 
parametrach. Poziom oleju silnikowego musi być sprawdzany i olej wymieniany w 
regularnych odstępach czasu zgodnie z harmonogramem serwisów.

Podczas wymiany oleju należy kierować się poniższymi ilościami oleju • 
silnikowego - te dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Po wymianie oleju 
sprawdzić, czy uzupełniono żądaną ilość oleju.
W przypadku modelu wyposażonego w filtr cząstech stałych DPD, użycie • 
niewłaściwego oleju może spowodować uszkodzenie silnika lub filtra DPD, 
ewentualnie większe zużycie paliwa. Stosować olej silnikowy kompatybilny z 
filtrem cząstek stałych DPD.

Ilość oleju koniecznego do wymiany

Harmonogram serwisów  
 → patrz strona 7-157

Zalecane płyny, 
środki smarownicze i paliwa  
 → patrz strona  7-169

Model 
silnika

Ilość oleju  [wartość odniesienia]
Wymiana samego oleju Wymiana oleju i filtra

4JJ1 9 litrów 10 litrów
4HK1 
(2WD) 10,5 litra 13 litrów

4HK1 
(4WD) 9,5 litra 12,5 litra

PORADA
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Wymiana oleju  
(model z silnikiem 4JJ1)
 1. Powierzchnię wokół korka 

wlewowego oleju wyczyścić, aby 
zanieczyszczenia nie przedostały się 
do środka. Odkręcić korek wlewowy.

 2. Pod miskę olejową i filtr olejowy 
umieścić pojemnik, do którego 
będzie spuszczany olej. Wyjąć śrubę 
spustową miski olejowej oraz śrubą 
spustową filtra oleju i olej spuścić do 
pojemnika.

 3. Kluczem nasadowym przekręcać w 
lewo i poluzować śrubą środkową, w 
celu wyjęcia korpusu filtra. Następnie 
wyjąć wkładkę filtracyjną.

 4. Szmatką wyczyścić część mocującą 
filtra w celu zapewnienia dobrej 
przyczepności nowego filtra oleju. 

 5. Trzy o-ringi oraz wkładkę filtracyjną 
zastąpić nowymi. Kluczem 
nasadowym dokręcić śrubą środkową. 

LNU8Z0SH024201

Filtr oleju

Śruba środkowa

Od przodu

Śruba spustowa

Śruba spustowa 
miski olejowej

LNU8Z0SH009201

Wkładka 
filtracyjnaKorpus 

filtra

O-ring

O-ring

Śruba 
spustowa

Śruba środkowa

Moment dociągający śruby środkowej filtra 
oleju

44 Nm (4,5 kgf·m/33 lb·ft)

Przy usuwaniu oleju silnikowego • 
należy stosować się do specjalnych 
wskazówek i przepisów 
obowiązującym w danym kraju.

Podczas instalacji filtra oleju • 
uważać, by o-ringi nie uszkodziły się 
o inne części. W przeciwnym razie 
może dochodzić do przesiąkania 
oleju.

PORADA

PORADA
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 6. Ponownie zainstalować i dokręcić śrubę spustową miski olejowej oraz śrubę spustową filtra.
Moment dociągający śruby spustowej

Miska olejowa 83,3 Nm (8,5 kgf·m/61 lb·ft)
Filtr oleju 25 Nm (2,5 kgf·m/18 lb·ft)

Usunąć z korka wszystkie zanieczyszczenia przed jego ponownym • 
zakręceniem.

 7. Wyjąć miarkę poziomu oleju i starannie uzupełnić właściwy olej w silniku.
 8. Miarkę poziomu oleju włożyć, zakręcić korek wlewu oleju. Za pięć minut po 

uzupełnieniu nowego oleju uruchomić silnik i pozostawić go na obrotach jałowych. 
W chwili, gdy silnik pracuje na obrotach jałowych, sprawdzić, czy wokół filtra oleju 
lub śruby spustowej nie ma wycieku oleju.

Unikać wysokich prędkości obrotowych silnika, ponieważ istnieje ryzyko jego • 
uszkodzenia.

 9. Wyłączyć silnik. Następnie odczekać minimum 30 minut i miarką poziomu oleju 
sprawdzić poziom oleju.

Ogień lub inne źródło ciepła w pobliżu rozlanego oleju może spowodować pożar. • 
Rozlany olej dokładnie wytrzeć.
W komorze silnika pod kabiną nie pozostawiać przedmiotów palnych, na • 
przykład szmaty lub rękawice. Mogą być powodem pożaru. Nie pozostawiać 
tam narzędzi.

Unikać wysokich prędkości obrotowych silnika, ponieważ istnieje ryzyko jego • 
uszkodzenia.
Nie dolewać do silnika więcej oleju aniżeli po oznaczenie „Inspection MAX“ na • 
miarce poziomu oleju. Przepełnienie zbiornika może spowodować uszkodzenie 
silnika.

PORADA

PORADA

OSTRZEŻENIE

PORADA
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Wymiana oleju  
(model z silnikiem 4HK1)
 1. Miejsce wokół wlewu oleju wyczyścić, 

żeby zabrudzenia nie przedostały się 
do środka. Odkręcić korek wlew.

 2. Pod miskę olejową i filtr olejowy 
umieścić pojemnik, do którego będzie 
spuszczany olej.

 3. Wyjąć śrubę spustową miski 
olejowej w celu spuszczenia oleju do 
pojemnika.

 4. W celu wyjęcia filtra oleju użyć 
specjalnego klucza na filtr olejowy.

 5. Uszczelnienie nowego filtra olejowego 
lekko przetrzeć czystym olejem 
silnikowym. 

 6. Zainstalować nowy filtr oleju. W 
momencie, gdy uszczelka filtru jest 
w kontakcie z powierzchnią, do 
której ma przylec, filtr oleju dokręcić 
specjalnym kluczem o jedną i jedną 
czwartą obrotu.

Przy usuwaniu oleju silnikowego • 
należy stosować się do specjalnych 
wskazówek i przepisów 
obowiązującym w danym kraju.

Model z silnikiem 4HK1

LNU8Z0SH023601

Śruba spustowa 
miski olejowej

Filtr oleju

Od 
przodu

Podczas instalowania filtra oleju • 
sprawdzić, czy uszczelka nie została 
zaczepiona w gwintach śrubowych. 
Mogłoby to być powodem 
przesiąkania oleju.

PORADA

PORADA
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 7. Sprawdzić, czy śruba spustowa miski 
olejowej jest mocno dokręcona. 

Usunąć ze śruby wszystkie • 
zanieczyszczenia przed jej 
ponownym użyciem.

 8. Wyjąć miarkę poziomu oleju i 
starannie uzupełnić właściwy olej w 
filtrze olejowym.

 9. Miarkę poziomu oleju włożyć, zakręcić 
korek wlewu oleju. Za pięć minut po 
uzupełnieniu nowego oleju uruchomić 
silnik i pozostawić go na obrotach 
jałowych. W chwili, gdy silnik pracuje 
na obrotach jałowych, sprawdzić, czy 
wokół filtra oleju lub śruby spustowej 
nie ma wycieku oleju.

Moment dociągający śruby spustowej 
wanny olejowej 

Model z silnikiem 
4HK1

83 Nm  
(8,5 kgf·m/61 lb·ft)

Unikać wysokich prędkości • 
obrotowych silnika, ponieważ 
istnieje ryzyko jego uszkodzenia.

PORADA

PORADA
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 10. Wyłączyć silnik. Następnie odczekać 
minimum 30 minut i miarką poziomu 
oleju sprawdzić poziom oleju.

Ogień lub inne źródło ciepła w pobliżu rozlanego oleju może spowodować pożar. • 
Rozlany olej dokłdanie wytrzeć.
W komorze silnika pod kabiną nie pozostawiać przedmiotów palnych, na • 
przykład szmaty lub rękawice. Mogą spowodować pożar.  Nie pozostawiać tam 
narzędzi.

Unikać wysokich prędkości obrotowych silnika, ponieważ istnieje ryzyko jego • 
uszkodzenia.
Nie dolewać do silnika więcej oleju aniżeli po oznaczenie „Inspection MAX“ na • 
miarce poziomu oleju. Przepełnienie zbiornika może spowodować uszkodzenie 
silnika.

OSTRZEŻENIE

PORADA
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Płyn chłodzący

Płyn chłodzący sprawdzać, uzupełniać lub wymieniać tylko w momencie, gdy • 
silnik jest dostatecznie zimny.
Jeśli płyn chłodzący jest nadal gorący, nie odkręcać korka chłodnicy. Gorąca • 
para mogłaby spowodować oparzenia ciała. Płyn chłodzący w zbiorniku 
wyrównawczym będzie gorący, co może doprowadzić do oparzeń ciała. 
Wszystkie czynności kontrolne, uzupełnianie i wymianę wykonać po ostygnięciu 
płynu chłodzącego.
Podczas odkręcania korka chłodnicy lub korka zbiornika wyrównawczego, na • 
korek położyć grubszą szmatkę i korek powoli odkręcać.
Płyn chłodzący jest toksyczny i nie może być spożyty. W przypadku kontaktu • 
płynu chłodzącego z oczami, natychmiast wypłukać oczy.
Płyn chłodzący jest substancją palną, dlatego musi być przechowywana w • 
odpowiedniej odległości od ognia lub innych źródeł zapłonu. Płyn chłodzący w 
razie kontaktu z gorącą powierzchnią, na przykład układem wydechowym, może 
się zapalić. Nie dopuścić do takiej sytuacji - zachować maksymalną ostrożność.

Płyn chłodzący należy używać w odpowiednim stężeniu.• 

Przygotowanie płynu chłodzącego 
  → patrz strona 7-43

Płyn chłodzący należy wymieniać zgodnie z harmonogramem serwisów.
Harmonogram serwisów  

 → patrz strona 7-157
Zalecane płyny, 

środki smarownicze i oleje napędowe 
 → patrz strona 7-169

OSTRZEŻENIE

UWAGA
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Zbiornik wyrównawczy znajduje się za 
przednim prawym kołem. Po ostygnięciu 
silnika sprawdzić, czy poziom płynu 
chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym 
nie jest pod oznaczeniem „MIN“. 
Sprawdzić, czy z chłodnicy lub z węża 
chłodnicy nie wycieka płyn chłodzący. 
Sprawdzić, czy w miejscu zaparkowania 
samochodu nie są widoczne ślady 
wycieku płynu. W przypadku stwierdzenia 
wycieku, skontaktować się z najbliższą 

Kontrola poziomu płynu chłodzącego

Model czterodrzwiowy

Używanie samochodu w przypadku • 
wycieku płynu chłodzącego, może 
doprowadzić do zatarcia silnika. 

LNU8Z0SH009301

Zbiornik 
wyrównawczy

"MAX"

"MIN"

LNU8Z0SH009401

MAX

MIN

Zbiornik 
wyrównawczy

Model dwudrzwiowy

Tylne drzwiczki kontrolne  
(model czterodrzwiowy)  V  
 → patrz strona 7-11

autoryzowaną stacją obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks.

OSTROŻNIE
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Uzupełnienie płynu chłodzącego
W przypadku, gdy poziom płynu 
chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym 
spadnie poniżej oznaczenia MIN, odkręcić 
korek wlewowy i uzupełnić mieszankę płynu 
chłodzącego w odpowiednim stężeniu do 
poziomu „MAX“. Po uzupełnieniu płynu 
chłodzącego korek wlewowy dobrze 
zakręcić.

Płyn chłodzący sprawdzać, • 
uzupełniać lub wymieniać tylko 
w momencie, gdy silnik jest 
dostatecznie zimny.Model czterodrzwiowy

LNU8Z0SH009301

Zbiornik 
wyrównawczy

"MAX"

"MIN"

LNU8Z0SH009401

MAX

MIN

Zbiornik 
wyrównawczy

Model dwudrzwiowy

Sprawdzić zbiornik wyrównawczy pod kątem poziomu płynu chłodzącego. W • 
przypadku gwałtownego wzrostu lub ubytku płynu w zbiorniku wyrównawczym, 
odkręcić korek wlewowy i sprawdzić poziom płynu w chłodnicy. 
Jeśli silnik jest nadal gorący, uważać, by płyn chłodzący nie był w kontakcie z • 
układem wydechowym. Taki kontakt może uszkodzić układ wydechowy.
Jeśli poziom płynu chłodzącego gwałtownie się mieni, zlecić przegląd • 
samochodu w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks.

OSTRZEŻENIE

PORADA
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Wymiana płynu chłodzącego

Przy usuwaniu płynu chłodzącego należy stosować się do specjalnych • 
wskazówek i przepisów obowiązującym w danym kraju.

Poziom płynu chłodzącego
Model silnika Ilość płynu chłodzącego [wartość odniesienia]

4JJ1 10 litrów
4HK1 18 litrów

Spuszczenie płynu chłodzącego
Podczas wymiany płynu chłodzącego 
również wyczyścić korek wlewowy, 
chłodnicę i kanały chłodzące.
 1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, 

czy silnik jest zupełnie zimny.  
 2. Odkręcić korek wlewowy chłodnicy.

LNU8Z0SH026601

4JJ1 Model silnika 4HK1 Model silnika
Korek wlewu 

chłodnicy
Korek wlewu 

chłodnicy

 3. Wyjąć śrubę spustową płynu 
chłodzącego na chłodnicy i silniku, w 
celu spuszczenia płynu chłodzącego.

 4. Nakręcić śrubę spustową na 
chłodnicę.

LNU8Z0SH023301

Widok z przodu

Miski
Miski

4JJ1 Model silnika 4HK1 Model silnika 

Śruba spustowa Śruba spustowa

PORADA
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Śrubę spustową chłodnicy dokręcić • 
ręką. Dokręcanie kleszczami lub 
innymi narzędziami tego typu może 
być przyczyną uszkodzenia korka.

LNU870SH002301

Śruba spustowa

Podczas czyszczenia korpusu chłodnicy nie przyciskać i nie uszkadzać żeber.• 

Czyszczenie korpusu chłodnicy
Jeśli kanały powietrza w korpusie chłodnicy są niedrożne na skutek zanieczyszczenia, 
następuje zmniejszenie wydajności chłodzenia.  Zanieczyszczenie może spowodować 
również korozję korpusu chłodnicy. Korpus chłodnicy regularnie myć wodą.

Moment dociągający śruby spustowej silnika
21,6 Nm (2,2 kgf·m/16 lb·ft)

LNU8Z0SH024901

Śruba spustowa

 5. W przypadku silnika 4JJ1 zastosować 
preparat uszczelniający (LOCTITE® 
262 lub podobny preparat) na gwinty 
śruby spustowej silnika jeszcze przed 
jej dokręceniem.   
W przypadku silnika 4HK1 przed 
każdym dokręceniem należy 
sprawdzić, czy na śrubie jest założona 
uszczelka.

Model z silnikiem 4JJ1

Model z silnikiem 4HK1

Uruchomić silnik, jeśli w silniku nie • 
ma żadnego płynu chodzącego.  
Może to doprowadzić do zatarcia 
silnika.

OSTROŻNIE

PORADA

PORADA
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Czyszczenie kanałów chłodzących
 1. Odkręcić korek wlewowy chłodnicy i 

nalać do chłodnicy wodę aż po brzegi.
  Podczas napełniania poluzować śrubę 

odpowietrzającą. Po napełnieniu 
śrubę dokręcić.

Moment dociągający śruby odpowietrzającej
14 - 24 Nm (1,4 - 2,4 kgf·m/ 

122 lb·in - 17 lb·ft)

LNU8Z0SH023801

Korek wlewu chłodnicy
Śruba odpowietrzająca

Model z silnikiem 4HK1

 2. Sprawdzić i wyczyścić korek wlewowy 
chłodnicy. Jeśli korek jest uszkodzony, 
należy go wymienić za nowy.

 3. Zamontować i bezpiecznie dokręcić 
korek wlewowy chłodnicy.

LNU8Z0SH023701

Korek wlewu chłodnicy Śruba odpowietrzająca

Model z silnikiem 4JJ1
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 4. Napełnić zbiornik wyrównawczy wodą 
do oznaczenia „MAX“.

 5. Zbiornik wyrównawczy zakręcić.
 6. Uruchomić silnik i pozwolić silnikowi 

pracować na biegu jałowym przez 
20 minut. Silnik zgasić i odczekać 
do momentu ostygnięcia silnika. 
Następnie spuścić wodę.

Spuszczanie układu chłodzenia  
  → patrz strona  7-37

Model czterodrzwiowy
LNU8Z0SH009301

Zbiornik 
wyrównawczy

"MAX"

"MIN"

LNU8Z0SH009401

MAX

MIN

Zbiornik 
wyrównawczy

Model dwudrzwiowy
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Napełnienie układu chłodzenia
 1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, 

czy silnik jest zupełnie zimny.  
 2. Odkręcić korek wlewowy chłodnicy i 

nalać do chłodnicy wodę aż po brzegi.  
Podczas napełniania poluzować śrubę 
odpowietrzającą. Po napełnieniu 
płynem chłodzącym, śrubę 
odpowietrzającą mocno dokręcić - 
zastosować nową uszczelkę.

 3. Dwa lub trzy razy ścisnąć górny wąż 
chłodnicy.  
Jeśli z tego węża będzie uchodzić 
powietrze i poziom płynu chłodzącego 
obniży się, płyn chłodzący dolać po 
brzegi wlewu chłodnicy.

 4. Zamontować i bezpiecznie dokręcić 
korek wlewowy chłodnicy.

LNU8Z0SH023901

Korek wlewu chłodnicy
Śruba odpowietrzająca

Górny wąż chłodnicy

Model z silnikiem 4HK1

Model z silnikiem 4JJ1

LNU8Z0SH009901

Korek wlewu 
chłodnicy Śruba odpowietrzająca

Górny wąż chłodnicy

Silnik Moment dociągający śruby 
odpowietrzającej

4JJ1 15,3 - 28,4 Nm  
(1,5 - 2,9 kgf·m/11 - 21 lb·ft)

4HK1
14 - 24 Nm  

(1,4 - 2,4 kgf·m/122 lb·in - 17 
lb·ft)
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Model czterodrzwiowy
LNU8Z0SH009301

Zbiornik 
wyrównawczy

"MAX"

"MIN"

LNU8Z0SH009401

MAX

MIN

Zbiornik 
wyrównawczy

Model dwudrzwiowy
 5. Napełnić zbiornik wyrównawczy płynem 

chłodzącym do oznaczenia „MAX“. 
Zbiornik wyrównawczy zakręcić.

 6. Zakręcić śrubę odpowietrzającą.
  7. Uruchomić silnik, pozostawić go 

włączony  przez 2-3 minuty na obrotach 
jałowych i potem zgasić silnik.

 8. Upewnić się, że płyn chłodzący nie jest 
gorący, odkręcić korek chłodnicy. Jeśli 
poziom płynu chłodzące obniżył się, płyn 
chłodzący uzupełnić po brzegi chłodnicy. 
Jeśli poziom płynu chłodzącego jest 
bardzo niski, sprawdzić, czy z chłodnicy, 
obiegu chłodzenia silnika lub węża 
zbiornika wyrównującego nie wycieka 
płyn chłodzący.

 9. Po dokładnym zakręceniu chłodnicy, 
silnik pozostawić włączony na prędkości 
obrotowej silnika 2 000 obr./min., aby się 
nagrzał.

 10. W momencie, gdy wskazówka 
termometru płynu chłodzącego osiągną 
wartość środkową, silnik pozostawić 
przez 5 minut na biegu jałowym i 
następnie zgasić go.

 11. W momencie upewnienia się, że 
płyn chłodzący już nie jest gorący, 
odkręcić korek wlewowy chłodnicy, 
sprawdzić poziom płynu chłodzącego 
i w razie potrzeby dolać płyn po brzegi 
wlewu chłodnicy. Jeśli poziom płynu 
chłodzącego jest bardzo niski, sprawdzić, 
czy płyn chłodzący nie wycieka.

 12. Dobrze nałożyć korek wlewowy 
chłodnicy.

 13. Do zbiornika wyrównawczy dolać płyn 
chłodzący do oznaczenia „MAX“, potem 
zbiornik zakręcić korkiem wlewowym.

Zastosowanie innego aniżeli • 
zalecanego płynu chłodzącego 
może być powodem skrócenia 
żywotności silnika, ponieważ układ 
chłodzący nie będzie wystarczająco 
chroniony przed korozją.

PORADA
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Przygotowanie płynu chłodzącego
Należy stosować mieszankę płynu chłodzącego i wody destylowanej, w celu 
zapobieżenia uszkodzenia silnika w wyniku zamarznięcia i ochrony układu przed 
korozją. Stosować wyłącznie płyn chłodzący zalecany przez spółkę Isuzu Trucks w 
połączeniu z  wodą destylowaną w odpowiednim stężeniu.

Ilość płynu chłodzącego
Ilość płynu chłodzącego jest podana poniżej i są to dane informacyjne służące jako 
pomoc podczas wymiany płynu chłodzącego. Po wymienieniu płynu chłodzącego 
sprawdzić, czy płyn chłodzący osiąga określonego poziomu.

Model silnika Ilość płynu chłodzącego [wartość odniesienia]
4JJ1 10 litrów
4HK1 18,0 litrów

W przypadku stosowania oryginalnego 
płynu chłodzącego marki Isuzu Trucks, ilość 
płynu chłodzącego w mieszance powinna 
być w granicach 30 - 60 %. Jeśli ilość 
płynu chłodzącego wynosi powyżej  60 %, 
najprawdopodobniej nastąpi przegrzanie. 
Jeśli ilość płynu chłodzącego wynosi 
poniżej 30 %, działanie antykorozyjne płynu 
chłodzącego będzie niewystarczające. W 
przypadku umiarkowanych temperatur na 
zewnątrz należy stosować mieszankę w 
stosunku 30 % płynu chłodzącego i 60 % 
wody.

W przypadku stosowania nieoryginalnego płynu chłodzącego marki Isuzu Trucks, 
należy stosować się do poniższych stężeń:
Temperatura na zewnątrz powyżej − 40 °C: 50 % płynu chłodzącego, 50 % wody 
destylowanej.
Temperatura na zewnątrz  − 40 °C i mniej: 60% płynu chłodzącego, 40% wody 
destylowanej.

Mieszankę płynu chłodzącego należy 
wymieszać w takim stosunku, aby 
temperatura zamarzania była około 
10 °C mniejsza niż prognozowana 
minimalna temperatura na zewnątrz.

LNU870SH002801
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Pas wentylatora zastosowany w samochodzie wymaga bardziej precyzyjnego • 
naprężenia w porównaniu z tradycyjnymi pasami klinowymi. Nieprawidłowe 
naprężenie może doprowadzić do pęknięcia pasa lub do głośnej pracy 
samochodu. Jeśli pas wentylatora (wspólny również dla alternatora) jest 
uszkodzony, energia elektryczna nie jest właściwie produkowana lub może 
dojść do przegrzewania silnika. Naprężenie pasa wentylatora trzeba starannie 
sprawdzać.
Podczas wymiany pasa wentylatora należy zastosować oryginalne części marki • 
Isuzu Trucks.

[W celu prawidłowego wyregulowania pasa wentylatora należy przestrzegać 
poniższych instrukcji]

Po zainstalowaniu każdego nowego pasa nastąpi początkowe naciągniącie. • 
W celu lepszego ułożenia pasa w rowkach kół pasowych, po zainstalowaniu 
nowego pasa wykonać następujące regulacje:

Wyrównać pas z rowkami kół i wg poniżej opisanego sposobu postępowania  -
wyregulować naprężenie pasa.
Uruchomić silnik i pozostawić go włączony przez 5 minut na obrotach  -
jałowych, aby pas dopasował się do rowków kół.
Silnik wyłączyć i ponownie wyregulować naprężenie pasa na określoną  -
wartość.

Pas napędowy wentylatora

Stosować wyłącznie płyn chłodzący zalecany przez Isuzu Trucks.• 
Podczas przygotowywania mieszanki płynu chłodzącego w celu uzupełnienia • 
lub wymiany, stosować wodą destylowaną, bynajmniej wodę źródlaną lub wodę 
z rzeki.
Jeśli poziom płynu chłodzącego szybko opadnie, zlecić przegląd lub naprawę w • 
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 
Śrubę spustową chłodnicy dokręcić ręką. Dokręcanie kleszczami lub innymi • 
narzędziami tego typu może być przyczyną uszkodzenia korka.
Jeśli nie zastosowano określonej ilości płynu chłodzącego, części aluminiowe w • 
elemencie grzejnym i inne części układu chłodzącego mogą być zaatakowane 
przez korozję, co z kolei może spowodować wyciek płynu chłodzącego. 

  Olej silnikowy → patrz strona 7-34

PORADA

OSTROŻNIE
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Kontrola

Model z silnikiem 4JJ1
Ścisnąć pas pomiędzy kołami zębatymi 
(patrz ilustracja) w środku siłą 98 N 
i sprawdzić współczynnik wygięcia. 
Współczynnik wygięcia musi znajdować 
się w granicach standardowych wartości 
poniżej podanych. Jeśli nie będzie w danej 
granicy, wyregulować naprężenie pasa lub 
wymienić go.   Również sprawdzić, czy pas 
wentylatora nie jest pęknięty lub w inny 
sposób uszkodzony. Jeśli będą stwierdzone 
jakiekolwiek pęknięcia lub uszkodzenia 
pasa, pas wymienić.

LNU8Z0SH012701

Alternator

Stopień 
naprężenia

Model z silnikiem 4JJ1
Silnik z alternatorem 50 A

LNU8Z0SH012801

Stopień 
naprężenia

Alternator

Model z silnikiem 4JJ1
Silnik z alternatorem 80 A

Wartość standardowa
[współczynnik wygięcia]

Wartość standardowa
[częstotliwość wibracji] 

Używany 
pas 6 - 8 mm 179 - 193 Hz

Nowy pas 4 - 6 mm 210 - 234 Hz
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Model z silnikiem 4HK1
Ścisnąć pas pomiędzy kołami zębatymi 
(patrz ilustracja) w środku siłą 98 N 
i sprawdzić współczynnik wygięcia. 
Współczynnik wygięcia musi znajdować 
się w granicach standardowych wartości 
poniżej podanych. Również sprawdzić, czy 
pas wentylatora nie jest przerwany. Jeśli 
będą stwierdzone jakiekolwiek przerwania, 
pas wymienić.

LNU8Z0SH010001

Alternator

Stopień 
naprężenia

Silnik z alternatorem 50 A

LNU8Z0SH012901

Alternator

Stopień 
naprężenia

Silnik z alternatorem 80 A

Alternator Wartość standardowa
[współczynnik wygięcia]

Wartość standardowa
[częstotliwość wibracji] 

50 A
Używany 

 pas 6 - 8 mm 178 - 190 Hz

Nowy pas 5 - 7 mm 208 - 232 Hz

80 A
Używany 

 pas 6 - 8 mm 161 - 173 Hz

Nowy pas 5 - 7 mm 187 - 209 Hz
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Model z silnikiem 4JJ1 lub model z 
silnikiem 4HK1 z alternatorem 50 A

Ustawienia
 1. Odkręcić górną i dolną nakrętkę i 

śruby alternatora (1, 2).
 2. Przekręcać śrubę ustalającą (3) do 

momentu osiągnięcia standardowych 
wartości naprężenia pasa.

 3. Po wyregulowaniu mocno dokręcić 
wszystkie poluzowane nakrętki i 
śruby.

Wymiana pasa
 1. Demontować pas kompresora 

klimatyzacji.
 2. Odkręcić górną i dolną nakrętkę i 

śruby alternatora (1, 2), następnie 
wyjąć pas z koła zębatego. 

 3. Przez otwór wentylatora wyciągnąć 
pas.

 4. Przez otwór wentylatora włożyć nowy 
pas. Podczas umieszczania pasa 
wyrównać rowki z rowkami w  kole 
alternatora i koła rozrządu.

 5. Przekręcać śrubę ustalającą (3) do 
momentu osiągnięcia standardowych 
wartości naprężenia pasa.

 6. Po wyregulowaniu mocno dokręcić 
wszystkie poluzowane nakrętki i 
śruby.

 7. Nałożyć pas kompresora klimatyzacji.

Model z silnikiem 4JJ1

Model z silnikiem 4HK1 z 
alternatorem 50 A

Wyregulowanie i wymiana
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Model z silnikiem 4HK1 z 
alternatorem 80 A

Ustawienia
 1. Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą 

napinacza.
 2. Śrubą ustalającą wyregulować 

naprężenie pasa.
 3. Po wyregulowaniu naprężenia 

dokręcić nakrętkę zabezpieczającą 
napinacza. 

Wymiana pasa
1. Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą 

napinacza. 
 2. Odkręcić śrubę ustalającą i wyjąć pas 

z koła. 
 3. Przez otwór wentylatora wyciągnąć 

pas.
 4. Przez otwór wentylatora włożyć nowy 

pas. Podczas umieszczania pasu 
wyrównać rowki z rowkami w kołach.

 5. Przekręcać śrubę ustalającą do 
momentu osiągnięcia standardowych 
wartości naprężenia pasa.

 6. Po wyregulowaniu naprężenia 
dokręcić nakrętkę zabezpieczającą 
napinacza. 

MFU770SH014601

Nakrętka 
zabezpieczająca

Śruba ustalająca

Model z silnikiem 4HK1 z 
alternatorem 80 A
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Kontrola filtra powietrza 

Filtr powietrza

Wyjąć wkładkę filtra powietrza i sprawdzić, 
czy nie jest zapchana zanieczyszczeniami.  
Jeśli zapali się kontrolka filtra powietrza 
(model z wielofunkcyjnym wyświetlaczem 
MID), sprawdzić wkładkę filtra powietrza 
bez względu na to, czy już nastał czas 
kontroli. 
Kontrolka filtra powietrza V  

 → patrz strona 4-41
Harmonogram serwisów 

 → patrz strona 7-157

Wkładkę filtra powietrza wymienić po sześciu cyklach czyszczenia lub wg 
harmonogramu serwisów.

Harmonogram serwisów 
 → patrz strona 7-157
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Wymiana wkładki filtra powietrza
 1. Poluzować 3 zatrzaski i zdjąć budowę 

filtra powietrza.

 2. Wkładkę filtra powietrza wyciągnąć w 
kierunku do siebie.

LNU8Z0SH011401

Korpus
filtra

Wkładka Sprzączka
Pokrywa

 3. Usunąć zanieczyszczenia, które 
nagromadziły się na pokrywie filtra 
powietrza i w korpusie filtra powietrza.

 4. Wyczyścić zawór spustowy z dołu 
filtra powietrza.

LNU8Z0SH011301

Sprzączka

LNU8Z0SH018801

Zawór odpływowy
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 5. Włożyć wkładkę z powrotem na 
miejsce w korpusie filtra powietrza.

 6. Przymocować obudowę filtra 
powietrza. 

  Wyrównać wrąbek po lewej stronie 
korpusu z zębem na obudowie.

  Trzema zatrzaskami przymocować 
obudowę i zablokować w danym 
położeniu.

LNU8Z0SH019801

Wrąb Szczerba
Pokrywa
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  W przypadku zabrudzenia wkładki 
suchymi zanieczyszczeniami.

 a. Sprężonym powietrzem 
wydmuchiwać wkładkę w kierunku 
przeciwnym do wnętrza wkładki. 
Maks. Ciśnienie powietrza powinno 
wynosić 690 kPa/100 psi. Podczas 
wydmuchiwania wkładkę obracać, w 
celu wysypania zanieczyszczeń.

 b. Sprawdzić, czy wkładka nie 
doznała uszkodzeń lub czy nie jest 
zniszczona.

 

Wkładkę nie klepać ani nie uderzać, • 
ponieważ może się uszkodzić.

Czyszczenie wkładki filtra powietrza

PORADA
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Filtr paliwa wymieniać zgodnie z harmonogramem serwisów.  
W momencie, gdy zapali się kontrolka ostrzegawcza separatora wody (filtra paliwa), 
spuścić wodę.

Kontrolka ostrzegawcza separatora wody (filtra paliwa)

Filtr paliwa

Jeśli w separatorze wody nagromadzi się 
określona ilość wody, zapali się kontrolka 
ostrzegawcza separatora wody (filtra 
paliwa). 
Jeśli taka sytuacja nastąpi, spuścić wodę 
i sprawdzić, czy kontrolka ostrzegawcza 
zgasła.

Spuszczanie wody z filtra paliwa  
 → patrz strona  7-57

Woda, która nie zostanie spuszczona z separatora wody, może zamarznąć i • 
uszkodzić samochód.
Jeśli zapali się kontrolka ostrzegawcza przy włączonym silniku, natychmiast • 
spuścić wodę z separatora wody (filtra paliwa). Kontynuowanie jazdy 
z zapaloną kontrolką ostrzegawczą może spowodować uszkodzenie pompy 
wtryskowej paliwa. Jeśli do tego dojdzie, zlecić przegląd i naprawę w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

Harmonogram serwisów 
 → patrz strona  7-157

Model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego (MID)

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID

OSTROŻNIE
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Wymiana filtra paliwa
 1. Odkręcić śrubę spustową z dołu 

korpusu wkładki filtracyjnej. Wyjąć 
z śruby odpowietrzającej gumowy 
kołpaczek i odkręcić śrubę. Umożliwi 
to, aby paliwo w korpusie filtra 
spłynęło przez śrubę spustową. 
Dokręcić śrubę odpowietrzającą i 
nałożyć kołpaczek.

 2. Odłączyć konektor włącznika 
separatora wody.

 3. Odkręcić obudowę wkładki filtracyjnej. 
W celu  odkręcania skorzystać z 
elementu sześciokątnego od dołu 
obudowy. Użyć odpowiednich 
narzędzi (klucza nasadowego 29 mm) 
i wyjąć obudowę wkładki filtracyjnej.

LNU8Z0SH012401

Śruba 
odpowietrzająca

Śruba spustowa

Konektor włącznika 
separatora wody

Sprawdzić, czy pływak porusza • 
się swobodnie na dole cząści 
wewnętrznej obudowy wkładki 
filtracyjnej.
Podłączyć konektor włącznika • 
separatora wody, korpus wkładki 
filtracyjnej obrócić do góry nogami 
i sprawdzić, czy świeci kontrolka 
ostrzegawcza separatora wody (filtra 
paliwa).
Wyczyścić wszystkie • 
zanieczyszczenia w obudowie 
wkładki filtracyjnej.

MFU770SH003501

Pływak
PORADA
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 4. Wkładkę filtracyjną zdjęć w dół i wyjąć 
o-ring.

  Czystą szmatką obetrzeć wszystkie 
zanieczyszczenia, które usadowiły się 
na wewnętrznej stronie korpusu filtra.

W celu usunięcia zanieczyszczeń • 
nie używać sprężonego powietrza.  
Użyć czystej szmaty. Dmuchanie 
powietrza może doprowadzić 
zanieczyszczenia do kanałów 
paliwowych, co z kolei może 
doprowadzić do uszkodzenia silnika.

 5. Zamontować na korpus filtra nowy 
o-ring i uważać, aby nie uszkodził się 
o gwint.

 6. Następnie uszczelki wewnętrzne 
i zewnętrzne nowej wkładki 
filtracyjnej lekko posmarować olejem 
napędowym i włożyć wkładkę aż do 
zatrzaśnięcia się wkładki w korpusie 
filtra.

 7. Wewnętrzną stronę obudowy wkładki 
lekko przetrzeć olejem napędowym i 
zakręcić ją do korpusu filtra. W razie, 
gdy wkładka filtracyjna zupełnie nie 
przylegnie, oznacza to, że wkładka 
nie była prawidłowo włożona. 

Do 4 otworów obok uszczelki • 
wewnętrznej nie mogą przedostać 
się zanieczyszczenia.

LNU8Z0MH000101

Śruba 
odpowietrzająca

Korpus 
filtra 

Uszczelka

Uszczelka

Wkładka

Pokrywa 
wkładki

Śruba 
spustowaKonektor włącznika 
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O-ring

PORADA

PORADA
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 9. Dokręcić śrubę spustową i podłączyć 
konektor włącznika separatora wody.

 10. Spuścić powietrze z układu paliwa.
  Odpowietrzenie układu paliwa 

 → patrz strona 8-15

Podczas mocowania obudowy wkładki uważać, by o-ring nie zaczepił się o • 
gwinty śrub. Może nastąpić wyciek paliwa i powstać pożar.

Stosować oryginalny filtr paliwa marki Isuzu Trucks.• 
Podczas wymiany filtra dokonać wymiany uszczelek.• 
Przy usuwaniu filtra należy stosować się do specjalnych wskazówek i przepisów • 
obowiązującym w danym kraju.

 8. Nałożyć korpus wkładki.

Moment dociągający korpusu wkładki
30 - 36 Nm (3,1 - 3,7 kgf·m/22 - 27 lb·ft)

Po wymianie filtra paliwa uruchomić silnik, w celu sprawdzenia, czy w okolicy • 
filtra nie przesiąka paliwo. Wyciek paliwa może spowodować pożar.

OSTRZEŻENIE

PORADA

OSTRZEŻENIE
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Śruba spustowa

 1. Plastikowy wąż podłączyć do śruby 
spustowej od dołu filtra paliwa na 
silniku i drugi koniec węża włożyć do 
pojemnika pod filtr.

Spuszczenie wody z filtra paliwa

LNU8Z0SH012601

Pompa 
ręczna

 2. Odkręcić śrubę spustową i ręcznie 
pompować 10 - 20 razy pompą 
ręczną.

 3. Zupełnie dokręcić śrubę spustową i 
kilkakrotnie pompować.

 4. Uruchomić silnik i sprawdzić, czy 
z śruby spustowej filtra paliwa na 
podwoziu i śruby spustowej filtra 
paliwa na silniku nie wycieka paliwo. 
Również sprawdzić, czy kontrolka 
ostrzegawcza separatora wody (filtra 
paliwa) zgasła.

Wytrzeć całe paliwo, które rozlało się wokół karoserii samochodu.• 
Uruchomienie silnika po spuszczeniu wody z filtra paliwa wymaga trochę więcej • 
czasu. Jeśli silnik w ciągu 10 sekund nie uruchomi się, należy chwilę odczekać i 
ponowić próbę uruchomienia silnika.
Paliwo zmiesza się ze spuszczoną wodą. Podczas likwidacji należy stosować • 
się do specjalnych wskazówek i przepisów obowiązującym w danym kraju.

OSTROŻNIE
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Kontrola i czyszczenie filtra DPD

Filtr cząstek stałych (DPD)

Zlecić kontrolę oporu wydechu w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks. W zależności od wyników kontroli filtr może wymagać 
wyczyszczenia. Jeśli nie można przeprowadzić kontroli oporu wydechu, filtr wyczyścić 
zgodnie z harmonogramem serwisów.

Nie wykonywanie czynności kontrolnych lub czyszczenie filtra DPD może • 
doprowadzić do awarii filtra DPD i uszkodzenia silnika lub do zwiększonego 
zużycia paliwa.
Kwestie związane z kontrolą i czyszczeniem filtra DPD należy omówić ze swoim • 
sprzedawcą samochodów Isuzu Trucks.

Harmonogram serwisów 
 → patrz strona  7-157

[Kalibracja czujnika różnicy ciśnień na punkt 0]
Raz w roku przeprowadzić kalibrację na punkt 0 czujnika różnicy ciśnień, który • 
stwierdza napełnienie filtra DPD.
Kalibrację czujnika różnicy ciśnień na punkt zerowy wykonać po ostygnięciu • 
czujnika różnic ciśnień na temperaturę dookolną. Po regeneracji filtra DPD 
odczekać co najmniej 2 godziny przed wykonaniem kalibracji na punkt zerowy.
Oprócz tego po każdej kontroli filtra DPD lub czyszczeniu filtra DPD, • 
przeprowadzić wyregulowanie czujnika różnicy ciśnień zgodnie z poniższą 
procedurą.

 1. Przełączyć włącznik rozrusznika do pozycji „ON“ (załączone) i tej pozycji 
pozostawić go przez chwilę (nie uruchamiać silnika).

 2. Sprawdzić, czy zapaliła się kontrolka automatycznej regeneracji oraz kontrolka 
ręcznej regeneracji filtra DPD (model bez wyświetlacza wielofunkcyjnego 
MID) lub wyświetlają się na przemian komunikaty MANUAL REGEN. (ręczna 
regeneracja) i AUTO REGEN. (automatyczna regeneracja) (w przypadku modelu 
wyposażonego w wyświetlacz wielofunkcyjny MID).

 3. Sprawdzić, czy zapaliła się kontrolka automatycznej regeneracji oraz kontrolka 
ręcznej regeneracji filtra DPD (model bez wyświetlacza wielofunkcyjnego MID) i 
czy w ciągu 30 sekund zgasły lub przestały się wyświetlać komunikaty  MANUAL 
REGEN. (ręczna regeneracja) i AUTO REGEN. (automatyczna regeneracja) (w 
przypadku modelu wyposażonego w wyświetlacz wielofunkcyjny MID).

 4. Przełączyć włącznik rozrusznika do pozycji „OFF“ (wyłączone) i pozostawić go w 
tej pozycji przez co najmniej 15 sekund.

PORADA

UWAGA
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Hamulce

Płyn	hamulcowy
Kontrola	poziomu	płynu	
hamulcowego	
Bez użycia narzędzi zdjąć obudową 
kontrolną na lewej stronie płyty 
rozdzielczej. Sprawdzić, czy poziom płynu 
w zbiorniku zapasowym znajduje się 
pomiędzy oznaczeniami „MAX“ i „ADD“. 
Jeśli poziom płynu nie można sprawdzić 
wizualnie, samochód lekko rozhuśtać.  

LNU8Z0SH011901

"MAX" line

Pokrywa 
kontrolna

"ADD" line

Uzupełnienie	płynu	hamulcowego
Jeśli poziom płynu hamulcowego opadnie 
ponieżj oznaczenia „ADD“, odkręcić korek 
wlewu i płyn uzupełnić. Nie napełniać 
powyżej oznaczenia „MAX“. 
Po uzupełnieniu płynu korek wlewowy 
dobrze zakręcić.

Podczas uzupełniania płynu do zbiornika uważać, aby do środka nie • 
przedostały się zanieczyszczenia i woda. Jakiekolwiek zanieczyszczenia lub 
woda w układzie mogą spowodować utratę funkcji hamowania samochodu.
Kontrolę i wymianę płynu hamulcowego przeprowadzać wg harmonogramu • 
przeglądów.
Zwracać szczególną uwagę na to, żeby nie wylać płynu na lakierowane części • 
lub żeby płyn nie był w kontakcie ze skórą. Jeśli płyn wyleje się na powierzchnię 
lakierowaną lub dojdzie do kontaktu ze skórą, płyn zmyć wodą i dane miejsce 
natychmiast wytrzeć. 
Płyn hamulcowy szybko wchłania wilgoć. Dlatego przed przechowaniem • 
pojemnik należy dokładnie zamknąć.
Nigdy nie mieszać płynów hamulcowych o różnych parametrach.• 
Jeśli poziom płynu hamulcowego szybko opadnie, problem może być po stronie • 
układu hamulcowego lub okładzina szczęk hamulcowych lub klocki hamulcowe 
są zużyte.  Należy bezzwłocznie zlecić przegląd samochodu w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

OSTROŻNIE
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Odpowietrzenie	hydraulicznego	układu	hamulcowego
Powietrze w hydraulicznym układzie hamulcowym ma negatywny wpływ na działanie 
hamulców.  Jeśli hamulce były używane przy bardzo małej ilości płynu hamulcowego 
w zbiorniku lub jeśli przewody hamulcowe zostały wyciągnięte podczas pielęgnacji, 
układ hamulcowy należy odpowietrzyć.  Odpowietrzenia nie wykonywać samemu; 
wykonać z pomocą drugiej osoby. Jeśli układ hamulcowy jest wyposażony w układ 
LSPV (sterowany obciążeniem korektor siły hamowania), oprócz przednich i tylnych 
hamulców należy odpowietrzyć również korektor.

Przed odpowietrzeniem układu hamulcowego samochód zaparkować na • 
płaskim, poziomym podłożu i podłożyć podkładki klinowe pod koła przyczepy.
Ze względu na fakt, iż płyn hamulcowy szybko wchłania wilgoć, zapewnić, • 
aby nie przedostała się do niego woda podczas kontroli, uzupełniania 
lub przechowywania płynu hamulcowego.   Jeśli do płynu hamulcowego 
przedostanie się wilgoć, temperatura wrzenia zmniejszy się, co z kolei 
spowoduje „korek parowy“, bardzo niebezpieczny problem, który ma wpływ na 
sprawne działanie hamulców.
Nie dopuścić do zmieszania oleju silnikowego, oleju przekładniowego lub • 
innego oleju z płynem hamulcowym.   Płyn hamulcowy zanieczyszczony tymi 
olejami zmniejszy skuteczność działania hamulców i uszkodzi części układu 
hamulcowego.  Wynikiem tego może być bardzo niebezpieczna sytuacja.

Płyn hamulcowy rozpuszcza materiały, z których są wyprodukowane części • 
samochodu - plastik, winyl lub guma. Również powoduję korozję części 
metalowych. Jeśli płyn hamulcowy rozleje się, natychmiast zetrzeć rozlany płyn 
i miejsce dokładnie obmyć wodą.
Podczas odpowietrzania hydraulicznego układu hamulcowego (włącznie z • 
głównym cylindrem hamulcowym i cylindrami hamulcowymi kół) w przypadku 
modelu wyposażonego w układ HBB, zawsze rozpocząć od odpowietrzenia 
hydraulicznego układu wspomagania. Następnie odpowietrzać hydrauliczny 
układ hamulcowy przy włączonym silniku. Przy wyłączonym silniku nie można 
usunąć całego powietrza znajdującego się w układzie.  

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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 2. Uruchomić silnik i pozwolić silnikowi 
pracować na biegu jałowym. 

Jeśli silnik nie jest włączony podczas • 
odpowietrzania, wspomaganie 
kierownicy może się uszkodzić.

 1. Zaciągnąć hamulec postojowy do 
maksymalnego oporu.

LNU8Z0SH016701

Bezpiecznik ABS

W przypadku modelu z układem • 
ABS przed rozpoczęciem procesu 
odpowietrzania wyjąć ze skrzynki 
bezpiecznikowej bezpiecznik 
ABS (50 A). W przeciwnym razie 
odpowietrzenie nie byłoby całkowite 
i w wyniku tego części ABS mogłyby 
się uszkodzić. W momencie 
zakończenia odpowietrzania, 
umieścić bezpiecznik ABS (50 A) w 
pierwotnym położeniu.

Umieszczenie	bezpieczników	i	
przekaźników	 →	patrz	strona		 8-42

OSTROŻNIE

OSTROŻNIE
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 6. Kilkakrotnie wcisnąć pedał hamulca i 
trzymać go wciśnięty. 

 3. Odkręcić korek wlewowy ze zbiornika 
płynu hamulcowego i uzupełnić płyn 
hamulcowy po oznaczenie „MAX“.  
Podczas odpowietrzania zachować 
ten poziom w razie uzupełniania płynu 
hamulcowego.

 4. Hydrauliczny układ hamulcowy 
odpowietrzyć w następującej 
kolejności:

  Kierownica po prawej stronie: 
  lewe tylne koło → prawe tylne koło 

→ LSPV (tylko w przypadku modelu 
wyposażonego w układ LSPV) → 
lewe przednie koło → prawe przednie 
koło

  Kierownica po lewej stronie 
  prawe tylne koło → lewe tylne koło 

→ LSPV (tylko w przypadku modelu 
wyposażonego w układ LSPV) → 
prawe przednie koło → lewe przednie 
koło

LNU8Z0SH011901

"MAX" line

Pokrywa 
kontrolna

"ADD" line

 5. Wyjąć z śruby odpowietrzającej 
(1) gumowy kapturek. Zawór 
odpowietrzający wytrzeć do czysta. 
Jedną końcówkę węża podłączyć 
do śruby odpowietrzającej i drugą 
końcówkę włożyć do czystego 
naczynia.  Płyn hamulcowy wlać do 
naczynia w ilości około jednej trzeciej 
pojemności zbiornika. 
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 8. Powoli zwalniać pedał hamulca.  
Powtarzać kroki 6 oraz 7 do momentu, 
gdy płyn wychodzący z węża nie 
będzie zawierał pęcherzyków 
powietrza.  Po odpowietrzeniu 
kapturek gumowy umieścić na swoje 
miejsce.  

Podczas odpowietrzania sprawdzić, • 
czy poziom płynu w zbiorniku płynu 
hamulcowego nie znajduje się pod 
oznaczeniem „ADD“ (uzupełnić).
Jeśli silnik nie jest włączony • 
podczas odpowietrzania, może to 
mieć negatywny wpływ na układ 
wspomagania hamulców.

 9. Po odpowietrzeniu każdego 
koła wcisnąć pedał hamulca w 
celu sprawdzenia, że kontrolka 
ostrzegawcza układu hamulcowego 
nie zapali się. 
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"MAX" line

Pokrywa 
kontrolna

"ADD" line

 7. Odkręcić śrubę odpowietrzającą, 
aby płyn hamulcowy zawierający 
pęcherzyki powietrza mógł wyciec 
do naczynia. Następnie śrubę 
odpowietrzającą natychmiast 
zakręcić.

OSTROŻNIE
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Układ HBB został zaprojektowany do zastosowania płynu hydraulicznego układu • 
wspomagania Besco ATF-III (również można użyć płyny DEXRON®III innych 
producentów). Jeśli w tym układzie zostanie użyty inny płyn, gumowe części mogą 
doznać uszkodzenia, może nastąpić wyciek oleju bądź awaria układu. Rzeczą 
niezmiernie ważną jest pamiętać o tym, że płyn użyty w hydraulicznym układzie 
wspomagania jest z punktu widzenia parametrów zupełnie inny niż płyn hamulcowy 
użyty w głównym cylindrze hamulcowym i cylindrach hamulcowych kół. 
Nie dopuszczać do kontaktu płynu hamulcowego  głównego cylindra hamulcowego i • 
cylindrów hamulcowych z częściami hydraulicznego układu wspomagania. Tak samo 
należy zapobiegać kontaktu płynu hydraulicznego układu wspomagania z częściami 
głównego cylindra hamującego i cylindrami hamującymi kół. 
Jeśli przez pomyłkę nastąpi zmieszanie i użycie płynu hydraulicznego układu • 
wspomagania z płynem hamulcowym głównego cylindra hamującego, stan części 
gumowych pogorszy się ze względu na niewystarczające smarowanie. W wyniku tego 
nastąpi wyciek oleju lub awaria układu, które mogą doprowadzić do nie odpuszczania 
hamulca mimo ruszania pojazdem lub do poważnego problemu z hamulcami. 
Zmieszanie tych dwóch płynów może doprowadzić do pożaru samochodu lub do 
innego poważnego wypadku. 
Jeśli pompa pracuje a silnik jest włączony, dochodzi do zagrzania płynu w • 
hydraulicznym układzie wspomagania kierownicy.  Podczas normalnego hamowania 
temperatura przewodów, również w hydraulicznym układzie wspomagania kierownicy, 
może wzrosnąć nawet do 100°C. Z tego powodu należy zachować szczególną uwagę 
podczas manipulacji przy częściach hydraulicznego układu wspomagania kierownicy. 
Jeśli hydrauliczny układ wspomagania kierownicy ma być zdemontowany, wyłączyć 
silnik i następnie przed rozpoczęciem demontażu odczekać 30 minut zanim silnik 
ostygnie. 
Pomimo tego, że silnik jest wyłączony, akumulator hydraulicznego układu wspomagania • 
pozostaje przez długi czas pod wysokim ciśnieniem. Przed zdemontowaniem z pojazdu 
hydraulicznego układu wspomagania lub przewodów, należy wyłączyć silnik i co 
najmniej dziesięć razy wcisnąć pedał hamulca, żeby ciśnienie akumulatora opadło do 
poziomu ciśnienia atmosferycznego. Ma to duże znaczenie, w przypadku wyjmowania 
z hydraulicznego układu wspomagania takich części, jak akumulator lub wyłącznik 
ciśnieniowy. Jeśli części będą wyjmowane w sytuacji, gdy akumulator nadal jest pod 
ciśnieniem, płyn hydraulicznego układu wspomagania może być wyrzucony. 

Płyn	hydraulicznego	wspomagania	kierownicy V

Podczas odpowietrzania hydraulicznego układu hamulcowego (włącznie z głównym • 
cylindrem hamulcowym i cylindrami hamulcowymi kół) w przypadku modelu 
wyposażonego w układ HBB, zawsze rozpocząć od odpowietrzenia układu HBB. 
Następnie odpowietrzać hydrauliczny układ hamulcowy przy włączonym silniku. Przy 
wyłączonym silniku nie można usunąć całego powietrza znajdującego się w układzie.   
Podczas odpowietrzania hydraulicznego układu wspomagania oraz hydraulicznego 
układu hamulcowego należy rozpocząć od odpowietrzenia hydraulicznego układu 
wspomagania hamulców i postępować od 1 do 9 kroku, zgodnie z poniższym opisem.  

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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Kontrola	poziomu	płynu	
hydraulicznego	układu	
wspomagania
Sprawdzić poziom płynu hydraulicznego 
układu wspomagania i wymienić go 
zgodnie z harmonogramem przeglądów. 
Poziom płynu hydraulicznego układu 
wspomagania jest prawidłowy, jeśli jest w 
granicach „MAX“ i „MIN“. Jeśli poziom jest 
zbyt niski, uzupełnić płyn po oznaczenie 
„MAX“. Uzupełnić płyn Besco ATF-III. 

Wymiana	płynu	i	odpowietrzenie	
hydraulicznego	układu	wspomagania
 1. Uzupełniać płyn hydrauliczny układu 

wspomagania do momentu osiągnięcia 
poziomu w zbiorniku z płynem 
hydraulicznego układu wspomagania 
w granicach „MIN“ i „MAX“.

 2. Uruchomić silnik i pozwolić silnikowi 
pracować na biegu jałowym przez 
około 5 minut. 

 3. Wyłączyć silnik i sprawdzić poziom 
płynu w zbiorniku. 

 4. Jeśli poziom w zbiorniku z płynem 
hydraulicznego układu wspomagania 
jest poniżej oznaczenia „MIN“, płyn 
uzupełniać aż do osiągnięcia poziomu 
w granicach „MIN“ i „MAX“.

 5. Powtarzać kroki 2 do 4 aż do 
momentu ustabilizowania się poziomu 
płynu i wyeliminowania wszystkich 
pęcherzyków powietrza. Jeśli 
występują pęcherzyki powietrza, przed 
powtórzeniem ww. kroków odczekać 
do momentu ich zniknięcia. 

 6. Przy włączonym silniku pięć razy 
powoli wcisnąć pedał hamowania.

 7. Wyłączyć silnik i sprawdzić poziom 
płynu w zbiorniku. Jeśli poziom 
znajduje się poniżej oznaczenia 
„MIN“, płyn hydraulicznego układu 
wspomagania uzupełniać aż do 
osiągnięcia poziomu w granicach 
„MIN“ i „MAX“.

 8. Po wyłączeniu silnika co najmniej 
dziesięć razy wcisnąć pedał hamulca. 
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 9. Powtarzać kroki 6 do 8 aż do 
momentu ustabilizowania się poziomu 
płynu i wyeliminowania wszystkich 
pęcherzyków powietrza. Jeśli 
występują pęcherzyki powietrza, 
przed powtórzeniem ww. kroków 
odczekać do momentu ich zniknięcia. 

 10. Po wykonaniu kroku 9 uruchomić 
silnik i przy włączonym silniku 
odpowietrzyć hydrauliczny układ 
wspomagania hamulców (włącznie 
z głównym cylindrem hamulcowym i 
cylindrami hamulcowymi kół).

 11. Przy włączonym silniku około 
trzydzieści razy powoli i mocno 
wcisnąć pedał hamulca (w 
odstępach czasu 1 do 3 sekund) do 
momentu, gdy układ wspomagania 
osiągnie maksymalne obciążenie. 
Po osiągnięciu maksymalnego 
obciążenia, pedał hamulca nie 
pozostawiać wciśnięty dłużej niż 1 
sekundę. 

 12. Wyłączyć silnik i potem co najmniej 
dziesięć razy wcisnąć pedał hamulca.

 13. Sprawdzić stan płynu hydraulicznego 
układu wspomagania w zbiorniku. 
Proces odpowietrzania można 
zakończyć w momencie 
ustabilizowania się poziomu płynu 
i wyeliminowania wszystkich 
pęcherzyków powietrza. Jeśli 
występują pęcherzyki powietrza, 
przed powtórzeniem kroków  11 i 12 
odczekać do momentu ich zniknięcia.
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Pedał	hamulca

Skok	(luz)
Wyłączyć silnik i około dziesięć razy 
mocno wcisnąć pedał hamulca. Następnie 
wykonać kontrolę luzu pedału hamulca: 
ręką lekko wcisnąć pedał hamulca do 
oporu. Uruchomić silnik i odczekać około 1 
minutę. Następnie wcisnąć pedał hamulca 
i zmierzyć odległość pedału od podłogi 
(to znaczy odległość pomiędzy uchwytem 
pedału hamulca i ramieniem pedału).

Luz (na podstawie pomiaru na końcu 
pedału)

Model bez 
HBB 4 - 7 mm

Model z HBB 24 - 29 mm

MFU770SH002301

Luz

Model bez HBB
Odległość pomiędzy pedałem hamulca i 
uchwytem pedału hamulca przy nacisku 

490 N wywartym na pedał hamulca
Model z przednimi hamulcami 

tarczowymi i tylnymi hamulcami 
bębnowymi

45 mm lub więcej 

Model z hamulcami tarczowymi 
wszystkich kół 25 mm lub więcej 

Model z hamulcami bębnowymi 
wszystkich kół i automatycznym 

regulatorem
45 mm lub więcej 

Model z hamulcami bębnowymi 
wszystkich kół i automatycznym 

regulatorem  
(Całkowita masa pojazdu: poniżej 6 500 

kg)

55 mm lub więcej 

Model z hamulcami bębnowymi 
wszystkich kół i automatycznym 

regulatorem  
(Masa całkowita pojazdu: 6 500 kg lub 

więcej)

45 mm lub więcej 

LNU870SH002601

Śruba uchwytu 
pedału hamulca

Odległość 
od podłogi
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Model z HBB
Odległość pomiędzy pedałem hamulca i 
uchwytem pedału hamulca przy nacisku 

294 N wywartym na pedał hamulca
Model z przednimi hamulcami 

tarczowymi i  
 tylnymi hamulcami bębnowymi

35 mm lub więcej 

Model z hamulcami bębnowymi 
wszystkich kół 45 mm lub więcej 

Skuteczność	hamulców
Samochód prowadzić powoli na suchej drodze i użyć hamulców. Sprawdzić, czy 
hamulce sprawnie działają i czy samochód nie ściąga na jedną stronę.

Sprawdzanie skuteczności hamulców należy wykonać na szerokiej drodze • 
o dobrej widoczności i poświęcić szczególną uwagę sytuacji na drodze za 
pojazdem i wokół niego.

W celu sprawdzenia odległości pedału od podłogi należy uruchomić silnik, • 
kilkakrotnie wcisnąć pedał przyspieszenia i na podstawie pierwszego wciśnięcia 
pedału hamulca zmierzyć odległość. Odległość nie można prawidłowo zmierzyć, 
jeśli pedał hamulca został wciśnięty dwa lub więcej razy.
Przed kolejnym sprawdzeniem luzu pedału hamulca wyłączyć silnik i cztery lub • 
pięć razy wcisnąć pedał.

Jeśli podczas kolejnych wciśnięć pedału hamulca odległość powoli opada lub • 
działanie pedału wydaje się być miękkie, w hydraulicznym obwodzie hamulców 
może być powietrze.  Samochód należy jak najszybciej oddać do przeglądu i 
naprawy w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks.
Jeśli hamulce samochodu podczas normalne jazdy lub hamowania piszczą, • 
może to być spowodowane jedną z poniższych przyczyn: 

Zużycie klocków hamulcowych   -
Klocki hamulcowe są prawie zużyte. Jeśli do tego dojdzie, zlecić jak 
najszybciej przegląd w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks.
Ugrzęźnięcie piasku, kamyków lub błota  -
Jeśli do hamulców przedostanie się piasek, kamyki lub błoto, podczas kontaktu 
hamulców z częściami rotacyjnymi może być słyszalny pisk. Jeśli tak jest, 
samochód należy umyć w celu usunięcia nagromadzonych brudów.  Jeśli same 
wyczyszczenie nie usunie problemu z piskiem, zlecić jak najszybciej przegląd w 
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

OSTROŻNIE

UWAGA

PORADA
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Hamulec postojowy

Powoli zaciągać dźwignię hamulca 
postojowego z położenia w pełni 
poluzowanego do zupełnego zaciągnięcia 
dźwigni i liczyć kliknięcia zapadki w kole 
zapadkowym, w celu sprawdzenia, czy 
zapadka działa prawidłowo. Na suchej 
drodze o lekkim pochyleniu również 
sprawdzić prawidłowe działanie hamulca 
postojowego czy utrzyma samochód w 
miejscu w bezruchu.

Skok dźwigni*
6 do 8 ząbków

* Ilość wrąbków przed zaciągnięciem hamulca 
postojowego przy wolnym zaciąganiu dźwigni 
z położenia poluzowanego o sile około 147 N

Kontrola

Regulowanie

 1. Samochód zaparkować na równym 
podłożu. Pod przednią i tylną stronę 
przednich kół umieścić podpórki 
klinowe, żeby samochód nie ruszył i 
zupełnie poluzować dźwignię hamulca 
postojowego.

 2. Odkręcić nakrętkę ustalającą linki 
dźwigni hamulca postojowego w 
kabinie.

 3. Sprawdzić, czy jest włączony bieg 
neutralny, następnie samochód 
podnieść lewarkiem tak, aby tylne 
koła były podniesione nad ziemię.

 4. Podniesiony samochód podeprzeć 
podstawkami montażowymi. 

Praca	z	lewarkiem	 →	patrz	strona	7-128MFU770SH009101

Otwór regulujący

Bęben 
hamulcowy

Osłona
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 5. Bęben hamulca postojowego obrócić 
tak, aby otwór regulacyjny był 
skierowany w dół: Zdjąć obudowę 
otworu regulacyjnego i bęben 
przekręcić w zależności od potrzeby 
tak, aby otwór był równo z położeniem 
koła regulatora.

 6. Wkrętak włożyć w otwór regulacyjny 
i przekręcać wokół urządzenia 
regulującego do góry aż do 
całkowitego oporu.  

 7. Z tego punktu koło regulatora 
przekręcić z powrotem o tyle ząbków, 
ile podano poniżej. Po wyregulowaniu 
ponownie zamontować obudowę 
otworu regulacyjnego.

MFU770SH012001

Kierunek rozciągnięcia 
szczęki hamulcowej

Bęben hamulcowy

Koło ustawiacza

Wkrętak

Okładzina hamulca

Płytka oporowa

 8. Przekręcać nakrętką regulacyjną do 
momentu, gdy skok dźwigni hamulca 
postojowego będzie ustawiony w 
granicach standardowego zakresu 
wartości, które są podane poniżej. Po 
wyregulowaniu bezpiecznie dokręcić 
nakrętkę zabezpieczającą.

Model samochodu
Ilość ząbków do 

przekręcenia z powrotem 
kołem regulatora 

Odległość bębna hamulca 
postojowego w okładzinie

Skrzynia biegów MZZ 8 ząbków 0,23 mm
Skrzynia biegów MYY 30 ząbków 0,75 mm

Skok dźwigni
6 do 8 ząbków

Przed pracą pod podniesionym samochodem sprawdzić, czy samochód jest • 
bezpiecznie podparty podstawkami montażowymi.
Jeśli samochód jest wyposażony w układ blokowania mechanizmu różnicowego, • 
mechanizm różnicowy z ograniczonym poślizgiem (LSD) lub mechanizm 
różnicowy bez ograniczonego poślizgu, może ruszyć podczas przeniesienia 
siły napędowej silnika na tylną oś, aczkolwiek jedno z kół osi jest podniesione 
nad ziemię. Nie uruchamiać silnika, jeśli jakiekolwiek koło w tylnej osi jest w 
kontakcie z ziemią. 

OSTRZEŻENIE
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Przewody hamulcowe

Skręcić kierownicą w lewo do oporu i 
wizualnie oraz dotykając sprawdzić wąż 
przewody lewego przedniego hamulca. 
Sprawdzić, czy nie są porysowane, 
pęknięte lub wypukłe. Również sprawdzić, 
czy przewód nie dotyka do którejkolwiek 
części podwozia lub koła i czy ich złącza 
przegubowe nie ciekną i czy nie są w 
żaden sposób uszkodzone. Tak samo 
sprawdzić przewód prawego przedniego 
hamulca. Konieczne jest sprawdzenie 
również przewodu lewego i prawego 
hamulca tylnego. 

Kontrola
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Hamulce tarczowe  V

Jeśli klocki hamulcowe się zużyją ponad dopuszczalną normę, pogorszy to 
skuteczność hamowania, ale również części hamulcowe mogą ulec uszkodzeniu. 

Nie jeździć samochodem, który ma zużyte klocki hamulcowe powyżej • 
dopuszczalnej normy.  Zby zużyte klocki hamulcowe mogą spowodować 
awarię części hamulcowych i małą skuteczność hamulców. Jest to bardzo 
niebezpieczne.

Demontaż
 1. Zaciągnąć mocno hamulec postojowy 

i podłożyć podkładki klinowe pod koła 
przyczepy.

Dźwignia	hamulca	postojowego		 
	 →	patrz	strona	 4-77

 2. Podnosić samochód do momentu, 
gdy koła będą zupełnie nad ziemią.

 3. Podniesiony samochód podeprzeć 
podstawkami montażowymi.

 4. Zdemontować koło.
Demontaż	koła		 →	patrz	strona	 7-91

Kontrola	zużycia	tarczy	hamulcowej	i	klocków	hamulcowych	-	
przednie	i	tylne	hamulce	tarczowe

Klocek hamulcowy jest wyposażony we wskaźnik zużycia. Odgłos (pisk) • 
wydobywający się ze wskaźnika oznacza, że zbliża się okres wymiany klocka. 
Jeśli odgłos wydobywający się ze wskaźnika jest słyszalny, skontaktować się z 
najbliższą autoryzowaną stacją obsługi samochodów marki Isuzu Trucks w celu 
wykonania kontroli i wymiany.  

OSTRZEŻENIE

PORADA
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LNU8Z0SH025101

Szerokość tarczy

 5. Sprawdzić klocek i tarczę w 
następujący sposób:  
zmierzyć grubość klocka, szerokość 
tarczy i bicie tarczy.

LNU870SH000101

Grubość 
płytki

Wielkość hamulców 
(średnica x szerokość)

Szerokość tarczy Grubość klocka 
Wartość  

standardowa Granica użycia Wartość  
standardowa Granica użycia

φ265 x 35 mm 
 

35 mm 
 

33 mm 
 

14 mm 
 

1 mm 
 

φ285 x 35 mm 
  

35 mm 
 

33 mm 
 

14 mm 
 

1 mm 
 

φ293 x 40 mm 
   

40 mm 
 

37 mm 
 

13 mm 
 

1 mm 
 

φ310 x 42 mm 
   

42 mm 
 

39 mm 
 

13 mm 
 

1 mm 
 

φ363 x 42 mm 
    

42 mm 
 

39 mm 
 

13 mm 
 

1 mm 
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Hamulce	bębnowe	 V

Jeśli okładzina szczęk hamulcowych zużyje się ponad dopuszczalną normę, obniży 
się nie tylko skuteczność hamowania, ale również części hamulcowe mogą ulec 
uszkodzeniu. 

Nie jeździć samochodem, który ma zużyte okładzinę szczęk hamulcowych • 
powyżej dopuszczalnej normy.  Zbyt zużyta okładzina szczęk hamulcowych 
może spowodować awarię części hamulcowych i małą skuteczność hamulców. 
Jest to bardzo niebezpieczne.

Okładzina	szczęk	hamulcowych
Kontrola	zużycia	okładziny	szczęk	
hamulcowych
 1. Gumowy kapturek wyjąć z otworu 

kontrolnego na płytce oporowej.
 2. Sprawdzić, czy okładzina szczęk 

hamulcowych ma wystarczającą 
grubość.   Również sprawdzić, czy z 
wewnętrznej strony okładziny nie ma 
oznak pęknięć, odprysków lub innego 
uszkodzenia.

 3. Klejona okładzina hamulcowa jest 
zużyta w momencie, gdy jej grubość jest 
mniejsza niż 1 mm. Okładzina nitowana 
jest zużyta w momencie zniknięcia 
występku. Okładzinę trzeba wymienić 
wtedy, gdy osiągnięto podany stopień 
zużycia lub gdy na stronie wewnętrznej 
okładziny pojawią się pęknięcia lub 
odpryski.   Należy zlecić wymianę w 
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.

LNU8Z0SH017501

Występ nitowanej 
            okładziny 

Klejona okładzina

Otwór 
kontrolny

Wyregulowanie	luzu	pomiędzy	bębnem	
i	okładziną	(model	z	automatycznym	
regulatorem)
 1. Wcisnąć pedał hamulca do 

maksmylanego oporu. 
 2. Powtarzając ww. krok 1 do chwili, 

gdy skok pedału będzie jednakowy, 
luz pomiędzy bębnem i okładziną 
do pewnego stopnia wyreguluje się 
automatycznie. Szczelina podczas jazdy 
przy powtarzającym sią hamowaniu 
wyreguluje się automatycznie. 

OSTRZEŻENIE
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Wyregulowanie	szczeliny	pomiędzy	
bębnem	i	okładziną		(model	bez	
automatycznego	regulatora)
 1. Zaciągnąć mocno hamulec postojowy 

i podłożyć podkładki klinowe pod koła 
przyczepy.

 2. Podnosić samochód do momentu, 
gdy koła będą zupełnie nad ziemią.

 3. Podniesiony samochód podeprzeć 
podstawkami montażowymi.

 4. Gumowy kapturek wyjąć z otworu 
regulującego na płytce oporowej.

 5. Wkrętak włożyć do otworu 
regulującego i kręcić nim w kierunku 
zgodnym ze strzałką, która jest 
wyobrażona na płytce oporowej do 
momentu, gdy nie będzie możliwe 
dalej kręcić. 

 6. Z tego punktu koło reguatora 
przekręcić z powrotem o 5 lub 6 
ząbków. Po wyregulowaniu kapturek 
gumowy otworu regulującego włożyć 
z powrotem na swoje miejsce.
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Koła	i	opony

Procedura	wymiany	opon
Ciśnienie	powietrza
Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie 
powietrza w kole ma nie tylko wpływ na jazdę 
lub na uszkodzenie ładunku, ale również 
powoduje zbyt wysoką produkcję ciepła, 
przedwczesne zużywanie, defekt koła czy 
nawet pęknięcie opony.
 • W celu pomiaru ciśnienia w kole należy 

użyć odpowiedniego ciśnieniomierza do 
kół.  Ciśnienie w oponach sprawdzać 
przy zimnym ogumieniu lub przed 
rozpoczęciem jazdy (po jeździe 
ciśnienie powietrza w kole jest większe 
o około 10 %).

 • Ponieważ ciśnienie w oponach różni 
się w zależności od modelu samochodu 
i rozmiaru opony, proszę korzystać 
z informacji podanych na etykiecie 
zawierającej wartości ciśnieniowe opon 
na ramie drzwi kierowcy lub informacji 
zawartych w tabelkach ciśnieniowych 
na poniższych stronach.

 • W odstępach czasu określonych w 
harmonogramie konserwacji należy 
sprawdzać ciśnienie w oponie 
zapasowej używając w tym celu 
odpowiednich ciśnieniomierzów.

Koła mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy.  Oderwanie koła od 
samochodu powoduje nie tylko unieruchomienie samochodu na drodze ale również 
stanowi przeszkodę w ruchu drogowym.  Może również spowodować poważny 
wypadek.  Zalecamy sprawdzać koła i opony codziennie i utrzymywać je w stanie 
dobrym.

W przypadku stwierdzenia na śrubach, nakrętkach lub na samych kołach • 
jakiejkolwiek odchyłki od stanu normalnego, nie jeździć samochodem i 
jak najszybciej skontaktować się z najbliższą autoryzowaną stacją obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks
Jeśli jest stwierdzona odchyłka od stanu normalnego na lewych kołach, • 
sprawdzić, czy podobny problem nie dotyczy również kół na prawej stronie. 
Uszkdzenie na jednym kole może być objawem uszkodzeń również na 
pozostałych kołach. 

LNU8Z0SH017301

Etykietka ciśnienia 
powietrza

OSTRZEŻENIE
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Model 
samochodu

Rozmiar opony Ciśnienie powietrza w oponach
kPa (kgf/cm²/psi)

Przednie Tylne Przednie Tylne
NHR85E 205/70R16 175R14-8PR 600 (6.00/87) 450 (4.50/65)
NLR85E 195/75R16C 195/75R16C 475 (4.75/69) 475 (4.75/69)

NLR85E 
(model z 

pojedynczymi 
tylnymi 

oponami)

6.50R15-10PR 6.50R15-10PR 325 (3.25/47) 550 (5.50/80)
7.00-15-8PR 7.00-15-8PR 350 (3.50/51) 425 (4.25/62)

7.00-15-10PR 7.00-15-10PR 350 (3.50/51) 500 (5.00/73)
6.50-15-8PR 7.00-15-10PR 325 (3.25/47) 525 (5.25/76)

205R16C-8PR 205R16C-8PR 450 (4.50/64) 450 (4.50/64)
7.00-15-8PR 7.50-15-10PR 350 (3.50/51) 525 (5.25/76)
7.00R15-8PR 7.50R15-12PR 350 (3.50/51) 575 (5.75/83)
7.00-15-10PR 7.50-15-12PR 350 (3.50/51) 650 (6.50/94)
7.50-15-10PR 7.50-15-10PR 325 (3.25/47) 525 (5.25/76)
7.00-16-10PR 7.00-16-10PR 500 (5.00/73) 500 (5.00/73)

NLR85H
195/75R16C 195/75R16C 475 (4.75/69) 475 (4.75/69)
185/85R16 185/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

NMR85E

7.00-15-8PR 7.00-15-8PR 425 (4.25/62) 425 (4.25/62)
7.00R15-8PR 7.00R15-8PR 450 (4.50/65) 450 (4.50/65)
7.00-15-10PR 7.00-15-10PR 500 (5.00/73) 500 (5.00/73)
7.00R15-10PR 7.00R15-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.00-16-8PR 7.00-16-8PR 425 (4.25/62) 425 (4.25/62)

7.00-16-10PR 7.00-16-10PR 500 (5.00/73) 500 (5.00/73)
7.00R16-10PR 7.00R16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
195/75R16C 195/75R16C 475 (4.75/69) 475 (4.75/69)
195/85R16 195/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

7.00R16-10PR 7.00R16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)

Ciśnienie	powietrza	w	oponach
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Model 
samochodu

Rozmiar opony Ciśnienie powietrza w oponach
kPa (kgf/cm²/psi)

Przednie Tylne Przednie Tylne

NMR85H

7.00-15-8PR 7.00-15-8PR 425 (4.25/62) 425 (4.25/62)
7.00R15-8PR 7.00R15-8PR 450 (4.50/65) 450 (4.50/65)
7.00-15-10PR 7.00-15-10PR 500 (5.00/73) 500 (5.00/73)
7.00R15-10PR 7.00R15-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.00-16-8PR 7.00-16-8PR 425 (4.25/62) 425 (4.25/62)

7.00-16-10PR 7.00-16-10PR 500 (5.00/73) 500 (5.00/73)
7.00R16-10PR 7.00R16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.00-16-14PR 7.00-16-14PR 725 (7.25/103) 725 (7.25/103)
195/75R16C 195/75R16C 475 (4.75/69) 475 (4.75/69)
195/85R16 195/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
205/85R16 205/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

7.00R16-10PR 7.00R16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)

NNR85F
195/75R16C 195/75R16C 475 (4.75/69) 475 (4.75/69)
195/85R16 195/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

NNR85H

195/85R16 185/80R15 600 (6.00/87) 450 (4.50/64)
195/75R16C 195/75R16C 475 (4.75/69) 475 (4.75/69)
195/75R16C 195/75R16C 475 (4.75/69) 475 (4.75/69)
215/75R17.5 215/75R17.5 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

NPR75F

7.50-16-10PR 7.50-16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.50R16-10PR 7.50R16-10PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)
7.50-16-12PR 7.50-16-12PR 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
7.50R16-12PR 7.50R16-12PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50-16-14PR 7.50-16-14PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50R16-14PR 7.50R16-14PR 700 (7.00/102) 700 (7.00/102)

195/85R16 195/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
215/85R16 215/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
225/85R16 225/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

215/75R17.5 215/75R17.5 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

NPR75H

7.50-16-10PR 7.50-16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.50R16-10PR 7.50R16-10PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)
7.50-16-12PR 7.50-16-12PR 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
7.50R16-12PR 7.50R16-12PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50-16-14PR 7.50-16-14PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50R16-14PR 7.50R16-14PR 700 (7.00/102) 700 (7.00/102)

195/85R16 195/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
215/85R16 215/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

205/75R17.5 205/75R17.5 750 (7.50/109) 750 (7.50/109)
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Model 
samochodu

Rozmiar opony Ciśnienie powietrza w oponach
kPa (kgf/cm²/psi)

Przednie Tylne Przednie Tylne

NPR75K

7.50-16-10PR 7.50-16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.50R16-10PR 7.50R16-10PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)
7.50-16-12PR 7.50-16-12PR 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
7.50R16-12PR 7.50R16-12PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50-16-14PR 7.50-16-14PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50R16-14PR 7.50R16-14PR 700 (7.00/102) 700 (7.00/102)

215/85R16 215/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
225/85R16 225/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

215/75R17.5 215/75R17.5 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

NPR75L

7.50-16-10PR 7.50-16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.50R16-10PR 7.50R16-10PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)
7.50-16-12PR 7.50-16-12PR 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
7.50R16-12PR 7.50R16-12PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50-16-14PR 7.50-16-14PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50R16-14PR 7.50R16-14PR 700 (7.00/102) 700 (7.00/102)
205/75R17.5 205/75R17.5 750 (7.50/109) 750 (7.50/109)
215/75R17.5 215/75R17.5 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
215/75R17.5 215/75R17.5 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

NPR75M 215/75R17.5 215/75R17.5 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

NPR85F

7.00-16-10PR 7.00-16-10PR 500 (5.00/73) 500 (5.00/73)
7.00R16-10PR 7.00R16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.00-16-12PR 7.00-16-12PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)
7.50-16-8PR 7.50-16-8PR 425 (4.25/62) 425 (4.25/62)

7.50-16-10PR 7.50-16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.50-16-12PR 7.50-16-12PR 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
7.50R16-12PR 7.50R16-12PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)

195/85R16 195/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
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Model 
samochodu

Rozmiar opony Ciśnienie powietrza w oponach
kPa (kgf/cm²/psi)

Przednie Tylne Przednie Tylne

NPR85H

7.00-16-10PR 7.00-16-10PR 500 (5.00/73) 500 (5.00/73)
7.00R16-10PR 7.00R16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.00-16-12PR 7.00-16-12PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)
7.50-16-8PR 7.50-16-8PR 425 (4.25/62) 425 (4.25/62)

7.50-16-10PR 7.50-16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.50R16-10PR 7.50R16-10PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)
7.50-16-12PR 7.50-16-12PR 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
7.50R16-12PR 7.50R16-12PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50R16-12PR 7.50R16-12PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
195/75R16C 195/75R16C 475 (4.75/69) 475 (4.75/69)
195/85R16 195/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
205/85R16 205/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

215/75R16C 215/75R16C 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
215/85R16 215/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

215/75R17.5 215/75R17.5 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

NPR85K

7.00-16-10PR 7.00-16-10PR 500 (5.00/73) 500 (5.00/73)
7.00R16-10PR 7.00R16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.00-16-12PR 7.00-16-12PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)
7.50-16-8PR 7.50-16-8PR 425 (4.25/62) 425 (4.25/62)

7.50-16-10PR 7.50-16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.50-16-12PR 7.50-16-12PR 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
7.50R16-12PR 7.50R16-12PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50R16-12PR 7.50R16-12PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)

195/85R16 195/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
205/85R16 205/85R16 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

215/75R16C 215/75R16C 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
215/75R17.5 215/75R17.5 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

NPS75H
7.50-16-10PR 7.50R-16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.50R16-10PR 7.50R16-10PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)

8.5R17.5 8.5R17.5 625 (6.25/91) 625 (6.25/91)

NQR75H

7.50-16-14PR 7.50-16-14PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50R16-14PR 7.50R16-14PR 700 (7.00/102) 700 (7.00/102)
8.25-16-12PR 8.25-16-12PR 500 (5.00/73) 500 (5.00/73)
8.25-16-14PR 8.25-16-14PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)
225/80R17.5 225/80R17.5 700 (7.00/102) 700 (7.00/102)

225/70R19.5F 225/70R19.5F 660 (6.60/95) 660 (6.60/95)
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Model 
samochodu

Rozmiar opony Ciśnienie powietrza w oponach
kPa (kgf/cm²/psi)

Przednie Tylne Przednie Tylne

NQR75K

7.50-16-14PR 7.50-16-14PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50R16-14PR 7.50R16-14PR 700 (7.00/102) 700 (7.00/102)
8.25-16-12PR 8.25-16-12PR 500 (5.00/73) 500 (5.00/73)
8.25-16-14PR 8.25-16-14PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)
215/75R17.5 215/75R17.5 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)

 NQR75L

7.50-16-10PR 7.50-16-10PR 525 (5.25/76) 525 (5.25/76)
7.50R16-10PR 7.50R16-10PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)
7.50-16-12PR 7.50-16-12PR 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
7.50R16-12PR 7.50R16-12PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50-16-14PR 7.50-16-14PR 650 (6.50/94) 650 (6.50/94)
7.50R16-14PR 7.50R16-14PR 700 (7.00/102) 700 (7.00/102)
8.25-16-12PR 8.25-16-12PR 500 (5.00/73) 500 (5.00/73)
8.25-16-14PR 8.25-16-14PR 575 (5.75/83) 575 (5.75/83)
215/75R17.5 215/75R17.5 600 (6.00/87) 600 (6.00/87)
225/80R17.5 225/80R17.5 700 (7.00/102) 700 (7.00/102)

NQR75M 225/70R19.5F 225/70R19.5F 660 (6.60/95) 660 (6.60/95)
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Zbyt duże ciśnienie w oponach jest powodem niekomfortowej jazdy i • 
prawdopodobnie będzie przyczyną uszkodzenia ładunku.  Zbyt małe ciśnienie 
w oponach spowoduje, że ogumienie będzie się przegrzewać i może pęknąć.  
Opony należy pompować do uzyskania standardowych wartości ciśnienia 
powietrza w oponach.
W przypadku modeli z ogumieniem bliźniaczym, które jest przeznaczone na • 
rynek europejski, osłonę nakrętki kół nie można używać w charakterze stopnia 
wejściowego.  Nie wchodzić na nią.

Ciśnienie w oponach wewnętrznych i zewnętrznych na ogumieniu bliźniaczym • 
nie może być różne.
Wizualnie trudno rozpoznać nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach w • 
przypadku ogumienia bliźniaczego lub niskoprofilowych (stosunek wysokości 
i szerokości wynosi 70 lub 75 %). W celu sprawdzenia ciśnienia powietrza w 
każdej oponie należy skorzystać z odpowiedniego ciśnieniomierza do kół.
Jeśli samochód jest wyposażony w koła aluminiowe, razem ze standardowym • 
ciśnieniomierzem do kół należy użyć wężyka przedłużającego przyłączonego do 
zaworu opony wewnętrznej lub podczas kontroli ciśnienia wewnętrznej opony 
ogumienia bliźniaczego użyć specjalistycznego ciśnieniomierza do kół. Ułatwi to 
kontrolę. 

Opony ze zbyt niskim ciśnieniem powietrza lub zużyte opony stanowią duże • 
zagrożenie, ponieważ łatwiej wpadną w poślizg i nawet mogą pęknąć.  Opony w 
razie pęknięcia mogą się zapalić, co z kolei spowoduje pożar samochodu.
Jeśli samochód jest prowadzony na oponach o zbyt niskim ciśnieniu lub z • 
przebitymi oponami, śruby kół będą wystawione na działanie nadmiernych sił. W 
takiej sytuacji śruby mogą pęknąć i koło może oderwać się od samochodu, co z 
kolei spowoduje wypadek. 

OSTRZEŻENIE

PORADA

OSTROŻNIE
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Pęknięcia	i	inne	uszkodzenia	
Sprawdzić, czy na bieżniku opon i na bokach 
opon nie ma pęknięć czy innych uszkodzeń.  
W przypadku bieżnika sprawdzić szczególnie, 
czy w rowkach nie znajdują się gwoździe 
lub inne kawałki metalowe. W przypadku 
ogumienia bliźniaczego szczególnie 
sprawdzić szczelinę pomiędzy oponą 
wewnętrzną i zewnętrzną, w której mogą się 
znajdować kamyki. 

HCU540SH000301

Powierzchnia boku 

Szczelina pomiędzy 
wewnętrzną i zewnętrzną 
         oponą

Bieżnik

Podczas sprawdzania opon należy • 
zwrócić szczególną uwagę na: niskie 
ciśnienie; kamyki lub gwoździe w 
rowkach bieżnika opony; pęknięcia 
lub inne uszkodzenia powierzchni 
opony; nierównomierne zużycie; i 
na kamyki w szczelinie pomiędzy 
oponami w przypadku ogumienia 
bliźniaczego.

Głębokość	bieżnika	i	nienaturalne	
zużycie
Używanie zużytych opon jest 
niebezpieczne, ponieważ mogą zwiększyć 
prawdopodobieństwo przebicia lub pęknięcia 
opony podczas jazdy.  W przypadku wszystkich 
opon sprawdzić, czy na ich bieżnikach nie 
widać wskaźnika zużycia bieżnika opony 
i również głębokościomierzem sprawdzić 
głębokość całego bieżnika, w celu upewnienia 
się, że wszystkie rowki są głębsze w porównaniu 
z określoną głębokością. 
Oponę, w przypadku której pojawił się wskaźnik 
zużycia, trzeba wymienić. W przypadku opon 
należy również sprawdzić nierównomierne lub 
inne niestandardowe zużycie opon.

HCU740SH000401

Znak umieszczenia wskaźnika zużytego 
                   bieżnika 

HEU770SH001401

Wskaźnik zużycia bieżnika opony 
(przykład)

Dywanowy bieżnik opony Żebrowany bieżnik opony

Opony ze zbyt płytkimi rowkami bieżnika zwiększają prawdopodobieństwo • 
poślizgu i akwaplanacji podczas jazdy z wysoką prędkością. 

Akwaplanacja występuje podczas jazdy samochodem z wysoką prędkością po nawierzchni • 
pokrytej wodą i jest spowodowana tworzeniem się warstwy wody między oponą i jezdnią, po 
której to warstwie opony się ślizgają. W wyniku akwaplanacji kierowca traci panowanie nad 
samochodem i nie jest w stanie zwolnić pedałem hamulca.

PORADA

UWAGA

OSTROŻNIE
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LNU8Z0SH026701

Zbyt występujący 
koniec śruby

Brak 
nakrętki

Ślady 
rdzy
 

Pęknięcie

Złamana śruba

Odkręcona 
nakrętka

Wizualna	kontrola	stanu	
zamontowania	kół
W przypadku każdego koła należy 
sprawdzić stan montażowy koła:
 1. Sprawdzić, czy nie ma ubytków śrub i 

nakrętek kół. 
 2. W przypadku każdego koła sprawdzić, 

czy na śrubach i nakrętkach nie ma 
śladów rdzy. Również sprawdzić, 
czy koło nie jest pęknięte lub w inny 
sposób uszkodzone.

 3. W przypadku każdej śruby koła, 
sprawdzić prawidłową długość 
wystawania końcówki śruby z 
nakrętki koła.  Długość wystawania 
powinna być jednakowa w przypadku 
wszystkich śrub jednego koła i 
wszystkich kół.

Jakakolwiek odchyłka odbiegająca • 
od normy montażu koła, 
prawdopodobnie doprowadzi do 
poluzowania lub wypadnięcia 
nakrętek kół lub uszkodzenia śrub 
kół.

Kontrola	stanu	montażu	koła	
młotkiem	kontrolnym	
Położyć palce na dolnej części każdej 
nakrętki koła i młotkiem kontrolnym 
lub małym młotkiem uderzyć płaską 
powierzchnię górną nakrętki w kierunku 
dokręcania nakrętki. 
Jeśli w palcach będą wyczuwalne drgania 
lub jeśli nakrętka wyda odgłos, który nie 
jest czysty, nakrętka lub śruba nakrętki 
może być uszkodzona.

Jeśli podczas kontroli będzie • 
stwierdzony jakikolwiek 
niestandardowy stan nakrętki i śruby 
koła, prawdopodobnie nakrętka jest 
poluzowana lub śruba jest złamana.

OSTROŻNIE

OSTROŻNIE
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Ciśnienie	powietrza	w	oponie	
zapasowej
Ciśnienie powietrza w oponie zapasowej 
powinno być trochę wyższe niż w 
przypadku standardowych opon. W 
przypadku użycia opony, ciśnienie 
powietrza w oponie właściwie wyregulować.
Opony nagrzewają się podczas jazdy 
i ciśnienie w oponach zwiększy sią 
w odpowiedni sposób. Jeśli trzeba 
wyregulować ciśnienie powietrza w 
oponach dopiero bezpośrednio po 
zakończeniu jazdy, ciśnienie docelowe 
powinno wynosić o około 20 kPa (0.2 kgf/
cm²/3 psi) więcej niż standardowa wartość.

MFU770SH003401

11R22.5

265/60R22.5
(Opona o małym 
stosunku wysokości 
i szerokości )

(Standardowa opona)

Użycie	opon	niskoprofilowych	
Opony niskoprofilowe przeznaczone dla 
samochodów ciężarowych (stosunek 
wysokości i szerokości 70 lub 75 %) mają 
objętość powietrza o 20 do 30 % niższą 
niż standardowe opony. Jeśli powietrze 
ucieka z opon niskoprofilowych, ucieka 
szybciej niż w przypadku standardowych 
opon. Ma to negatywny wpływ na 
eksploatację samochodu.  W przypadku 
opon niskoprofilowych, używając 
odpowiedniego ciśnieniomierza do kół 
należy przeprowadzać kontrole ciśnienia 
powietrza w oponach częściej niż w 
przypadku opon standardowych.

Opony	z	długą	żywotnością	
Opony są wyprodukowane z gumy, której 
właściwości z czasem się zmieniają 
(pomimo tego, że są przechowywane 
na obręczy koła jako opona zapasowa).  
Opony trzeba po 5 do 7 lat sprawdzić i 
określić, czy nadają się do dalszego użytku 
czy nie.



7-87SERWIS I KONSERWACJA 

Przełożenie	opon	

Opony zużywają się w różnych miejscach w różnym stopniu.  W celu osiągnięcia 
równomiernego zużywania opon i zachowania długiej żywotności, opony należy regularnie 
przekładać.
Na jednej osi użyć opony tego samego rodzaju.  Jeśli na jednej osi będą założone opony 
o różnych rodzajach, samochód podczas hamowania może ściągać na prawą lub na lewą 
stronę. 
Nowe opony prawdopodobnie będą wydzielać więcej ciepła niż stare i będą się szybciej 
zużywać. Dlatego powinny być założone na przednią oś, gdzie obciążenie jest mniejsze.  
Jeśli średnica wewnętrznej i zewnętrznej opony jest różna w przypadku ogumienia 
bliźniaczego, oponę z mniejszą średnicą należy założyć do środka.  
Różnica średnicy opon ogumienia bliźniaczego powinna być w granicach wartości 
podanych w tabeli.  Jeśli ta wartość zostanie przekroczona, opony będą się zużywać 
szybciej.

Jeśli na przedniej i tylnej osi będą założone opony o różnych średnicach, nie • 
wykonywać przełożenia opon między przednią i tylną osią; w przeciwnym razie 
opony będą obciążone powyżej granicznych wartości. Jest to bardzo niebezpieczne, 
ponieważ opony i koła mogą pęknąć na skutek nadmiernego ciśnienia. 

Podczas wymiany koła zawsze należy sprawdzić, czy śruby kół i same koło nie • 
wykazują jakiś objawów uszkodzenia.
Jeśli będzie stwierdzone jakiekolwiek uszkodzenie śrub kół, nakrętek kół lub • 
kół, koła nie używać. Bezzwłocznie skontaktować się z najbliższą autoryzowaną 
stacją obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

LNU8Z0MF002301

[Model z pojedynczymi kołami] [Standardowy model sam. ciężarowego 
(z ręczną skrzynią biegów )]

[Model z zapasowym kołem 
umieszczonym na stronie]

[Model z zapasowym kołem 
umieszczonym w tyle]

OSTROŻNIE

OSTROŻNIE
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Moment dokręcania nakrętek kół po wymianie opony może obniżyć się.  • 
Po przejechaniu  50 do 100 km od wymiany opon, dokręcić nakrętki kół z 
zalecanym momentem. Przestrzegać instrukcji w rozdziale „Dokręcanie 
nakrętek kół“, który jest częścią składową niniejszego rozdziału.

Dokręcanie	nakrętek	kół	 
	 →	patrz	strona		 7-97

Dopuszczalna odchyłka średnic
Opona 

promieniowa Do 8 mm

Opona diagonalna Do 12 mm

PORADA
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Przełożenie kół wykonać na płaskich i 
poziomym podłożu, gdzie nie zagraża 
żadne niebezpieczeństwo.
Praca	z	lewarkiem		→	patrz	strona	7-128

Każda śruba lub nakrętka dla kół na prawej 
stronie posiada oznakowanie „R“ lub „ “ i 
każda śruba lub nakrętka dla kół na lewej 
stronie posiada oznakowanie  „L“ lub „ “. 

LNU8Z0SH027001

Koła 
przednie

L lub R

L lub R

LNU8Z0SH026901

Koła 
tylne

L lub R

L lub R

Procedura	przełożenia	kół
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Przygotowanie
W przypadku zaparkowania samochodu w 
celu wymiany opon, wybrać miejsce, gdzie:
 • samochód nie przeszkadza w ruchu 

drogowym,
 • gdzie jest płaskie i poziome podłoże i 

 • gdzie można oponę bezpiecznie 
wymienić.

Podczas wymiany opon na drodze, należy 
włączyć światła awaryjne i rozłożyć trójkąt 
awaryjny w celu ostrzeżenia pozostałych 
uczestników ruchu drogowego o obecności 
samochodu.
Zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego 
do oporu. Pod przednią i tylną stronę koła, 
które jest po przekątnej do koła, które 
ma być wymienione, umieścić podpórki 
klinowe (lub kamienie, drewaniane klocki, 
itp.). (Przykład: podczas wymiany prawego 
tylnego koła podpórki klinowe umieścić pod 
lewe koło przednie.) Pasażerowie muszą 
wysiąść z samochodu.

Jeśli samochód jest wyposażony w układ ABS, użyć oponę, która ma ten sam • 
rozmiar i bieżnik jak wymieniana opona.

OSTROŻNIE
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 1. Mocno zaciągnąć hamulec postojowy. 
W przypadku wymiany przedniego 
koła, podpórki klinowe umieścić pod 
tylne koło, które leży po przekątnej 
koła przedniego. W przypadku 
wymiany tylnego koła, podpórki 
klinowe umieścić pod przednie koło, 
które leży po przekątnej koła tylnego.

 2. Głowicę lewarka stabilnie przyłożyć 
do miejsca przeznaczonego do 
umieszczenia lewarka.

 3. Podnieść samochód tak, aby opona 
nie była zupełnie w powietrzu. 

 4. Kluczem do kół odkręcić nakrętki 
koła tak, aby koło pozostało w danej 
pozycji stabilne.  Nakrętkę koła 
jeszcze nie wyjmować.

LNU8Z0SH013401

Klucz  
do odkręcania kół 

Rączka klucza  
do odkręcania kół

Demontaż	koła	

Przed podniesieniem samochodu zawsze mocno zaciągnąć hamulec postojowy • 
i podpórki klinowe prawidłowo umieścić pod koła.  Zaciągnięcie hamulca 
postojowego nie wystarczy, aby uniemożliwić ruch samochodu. W przypadku 
podniesienia tylnego koła, samochód zahamowany tylko hamulcem postojowym 
może nagle ruszyć i spowodować bardzo niebezpieczną sytuację.
Podczas podnoszenia koła nigdy nie otwierać drzwi ani nie uruchamiać silnika.• 
Nie próbować zaglądać pod podwozie samochodu ani nie pracować pod • 
samochodem. Jest to bardzo niebezpieczne.
W celu zapobieżenia niebezpiecznej sytuacji w wyniku wyślizgnięcia się • 
lewarka, pod samochód w pobliże lewarku położyć wyjętą oponę zapasową.

Koło jest ciężkie. Podczas zdejmowania i nakładania koła obchodzić się z nim • 
ostrożnie tak, by się nie poranić.
Bezpośrednio po jeździe nie dotykać układu wydechowego; układ wydechowy • 
jest bardzo gorący. W przypadku modelu z filtrem cząstek stałych DPD oponę 
nie wymieniać podczas regeneracji filtra DPD, ponieważ wówczas temperatura 
gazów spalinowych jest bardzo wysoka.

Nakrętki koła nie odkręcać zbyt • 
mocno. Uszkodziłyby się śruby koła.

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

OSTROŻNIE
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 5. Podnieść samochód tak, aby opona 
była zupełnie w powietrzu.

 6. Wyjąć wszystkie nakrętki koła, które 
były odkręcone, następnie wyjąć koło. 
Podczas wyjmowania koła zachować 
ostrożność, żeby nie uszkodzić gwintu 
śrub koła.

 7. Podczas wyjmowania jednego 
koła z ogumienia bliźniaczego koła 
tylnego najpierw wyjąć nakrętki 
koła zewnętrznego i potem wyjąć to 
koło.  Następnie samochód opuścić i 
odkręcić nakrętki koła wewnętrznego.

 8. Ponownie podnieść samochód i 
potem wyjąć koło wewnętrzne.

 9. Sprawdzić: deformację lub 
uszkodzenie, np. pęknięcia koła; 
nadmierne zużycie powierzchni 
montażowej piasty koła; i uszkodzenie 
gwintów śrub i nakrętek koła.  Jeśli na 
ww. częściach zostanie stwierdzona 
odchyłka od stanu normalnego, 
sprawdzić również pozostałe części i 
wadliwe części wymienić za nowe. 

	 Miejsca	przyłożenia	lewarka	
	 	 →	patrz	strona	7-130

LNU8Z0SH026801

Odkręcić

Odkręcić

Dokręcić

Dokręcić

 Prawe koło: nakrętka koła 
z prawym gwintem

Lewe koło: nakrętka koła 
z lewym gwintem

Koło, śruby koła i nakrętka koła, których stan odchyla się od stanu normalnego, • 
mogłyby później pęknąć i w ten sposób spowodować oderwanie koła od pojazdu 
w czasie jazdy.
Nie odnawiać powłoki powierzchni przylgowych, powierzchni przylgowych • 
nakrętek (powierzchni stożkowatych) i powierzchni montażowych piasty koła.  
Gruba warstwa farby może spowodować obluzowanie lub złamanie śrub koła.

Montaż	koła	

Koło wymienić dopiero, gdy opona jest w powietrzu. W przeciwnym razie koło • 
może być zamontowane niewłaściwie, co z kolei spowoduje negatywny wpływ 
na eksploatację samochodu.
Usunąć błoto i rdzę z powierzchni montażowej piasty koła lub powierzchni • 
przylgowych ogumienia bliźniaczego.  W przeciwnym razie w czasie jazdy koło 
może się oderwać od samochodu.

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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 1. Na kole sprawdzić: 
 • Pęknięcia lub inne uszkodzenia 

wokół otworów śrub i otworów 
dekoracyjnych

 • Pęknięcia lub inne uszkodzenia 
czy zniekształcenia powierzchni 
przylgowych (powierzchni 
stożkowatych) nakrętek koła

 • Pęknięcia lub inne uszkodzenia 
spoin 

 • Zużycie lub inne uszkodzenie 
powierzchni montażowej piasty lub 
powierzchni przylgowej ogumienia 
bliźniaczego

HEU770SH001701

Pęknięcia na powierzchni 
przylegania nakrętki koła

Pęknięcia wokół 
otworu ozdobnego Pęknięcia w spoinie

Zużywanie 
powierzchni 
piasty koła 

(lub powierzchni 
przylegającej koła)

Odkształcenie 
powierzchni 
przylegania 
nakrętki koła

LNU8Z0SH027301

Śruba koła

Powierzchnia przylegania 
koła (płaska część)

Powierzchnia przylegania nakrętki koła

Nakrętka koła 
wewnętrznego

 2. U śrub i nakrętek kół sprawdzić: 
 • Pęknięcia i inne uszkodzenia
 •   Sterczenie lub nadmierną korozję śrub
 • Rozkruszone, cieńsze lub zatarte 

gwinty

Usunąć z śruby i nakrętki koła rdzę i zabrudzenia, lekko przesmarować gwinty • 
olejem silnikowym, olejem przekładniowym lub olejem do wspomagania układu 
kierownicy i nałożyć nakrętkę na śrubę. Jeśli nakrętka nie nakręca się gładko, 
gwinty są uszkodzone.
Jeśli gwinty są uszkodzone, wymienić cały zestaw, czyli śrubą i nakrętkę.• 
Jeśli któraś ze śrub koła jest złamana, na kole wymienić wszystkie śruby i • 
nakrętki koła.

OSTROŻNIE
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 3. Usunąć rdzę, zabrudzenia i bagno 
z powierzchni montażowej piasty 
lub powierzchni przylgowych 
ogumienia bliźniaczego, powierzchni 
przylgowych (powierzchni 
stożkowych) nakrętek koła i gwintów 
śrub i nakrętek koła.

Wyczyścić koło, w celu usunięcia • 
zabrudzenia i rdzy z powierzchni 
montażowych, powierzchni 
montażowej piasty lub powierzchni 
przylgowej ogumienia bliźniaczego. 
Również wyczyścić część stożkową 
każdej nakrętki.   Jeśli nakrętki koła 
będą zakręcone bez uprzedniego 
usunięcia zabrudzenia i rdzy, 
nakrętka koła później odkręci się i 
koło podczas jazdy może oderwać 
się od samochodu.  Byłoby to 
bardzo niebezpieczne.

 4. Założyć koło. Otwory na śrubę w kole 
muszą pokrywać się ze śrubami koła.

  Podczas montażu tylnego koła 
umieścić koło zewnętrzne tak, 
aby zawór powietrza opony tego 
koła i zawór powietrza opony koła 
wewnętrznego tworzyły kąt 180 
stopni. Wtedy obie opony będzie 
można pompować bez problemu.

 5. Każdą nakrętkę dokręcać ręką do 
momentu, gdy nakrętka dotknie się 
powierzchni przylgowej na kole. 
Następnie dokręcić wszystkie nakrętki 
koła do momentu, gdy będą stabilnie 
umieszczone na swoim miejscu.   
Stożkowate końce nakrętki skierować 
do środka.

 6. Rączką lewarka kręcić w lewo. 
Samochód powoli będzie opuszczany 
w dół.

LNU8Z0SH027201

Zawór powietrza
opony

Zawór powietrza 
opony

OSTROŻNIE
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Model lub specyfikacje
Nakrętka kół przednich Nakrętka kół tylnych

Moment dokręcania Ilość Moment dokręcania Ilość

Montaż pojedynczy
138 - 196 Nm   
(14 - 20 kgf·m/ 
101 - 145 lbft)

6
138 - 196 Nm  
(14 - 20 kgf·m/ 
101 - 145 lbft)

6

Podwójny
montaż

Samochód 
półciężarowy 6

294 - 392 Nm  
(30 - 40 kgf·m/ 
217	-	289	lbft)

6

Inny typ niż 
samochód 

półciężarowy

441 - 539 Nm  
(45 - 55 kgf·m/ 
325	-	398	lbft)

5 lub 6
441 - 539 Nm  
(45 - 55 kgf·m/ 
325 - 398 lbft)

5 lub 6

Niektóre klucze udarowe, które są • 
dostępne na rynku, wytwarzają 
moment, który przekracza 
maksymalny moment zalecany 
do dokręcania nakrętek kół.  Jeśli 
nakrętki są dokręcane takim 
kluczem udarowym, śruby kół 
mogą się złamać.  Przed użyciem 
klucza udarowego sprawdzić, czy 
wytwarzany moment jest odpowiedni 
z zalecanym momentem.
Podczas używania klucza • 
udarowego starannie wyregulować 
regulator ciśnienia powietrza. Na 
koniec kluczem dynamometrycznym 
wykonać dokręcanie z zalecanym 
momentem.

 8. Na koniec kluczem 
dynamometrycznym dokręcić 
wszystkie nakrętki kół z zalecanym 
momentem.  Nakrętki tylnego koła 
wewnętrznego trzeba dokręcić 
przed dokręcaniem nakrętek tylnego 
koła zewnętrznego, również w 
przypadku wymiany tylko tylnego koła 
zewnętrznego.

 7. Wszystkie nakrętki kół dokręcić w 
dwu lub trzech fazach. Postępować 
po przekątnej.

  Przy montażu tylnego koła najpierw 
dokręcić nakrętki koła wewnętrznego 
i dopiero potem nakrętki koła 
zewnętrznego.

Dokręcanie	nakrętek	kół

Koło	z	5	nakrętkami	

Koło	z	6	nakrętkami	

LNU770SH016301

3 1

6

42

5
Opona 
na prawej 
stronie

Opona 
na lewej 
stronie

LNU770SH012401

3
1

42

5

Opona na 
prawej stronie

Opona na 
lewej stronie

OSTROŻNIE
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Po wymianie opony skręcić kierownicą w obie strony, w celu sprawdzenia, czy • 
koła nie kolidują z dookolnymi częściami. W razie niepewności, należy udać się 
do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.
Moment dokręcania nakrętek kół po wymianie opony może obniżyć się. • 
Po przejechaniu 50 do  100 km od wymiany opon, dokręcić nakrętki kół z 
zalecanym momentem. Przestrzegać instrukcji w rozdziale „Dokręcanie 
nakrętek kół“, który jest częścią składową niniejszego rozdziału.

Dokręcanie	nakrętek	kół 
	 →	patrz	strona		 7-97

PORADA
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 2. Dokręcić nakrętkę danego koła 
wewnętrznego z zalecanym 
momentem.

Dokręcanie	nakrętek	kół	
Kluczem dynamometrycznym sprawdzić, czy są dokręcone na zalecany moment.
Wykonać kontrolę poluzowania nakrętek wybierając jeden z poniższych sposobów:  
Moment dokręcania nakrętek kół po wymianie lub przełożeniu opony może obniżyć 
się.  Po przejechaniu 50 do 100 km nakrętkę koła dokręcić z zalecanym momentem.

Montaż	pojedynczy
Dokręcić nakrętkę koła z zalecanym 
momentem w kierunku dokręcania.

Podwójny	montaż
 1. Z nakręteke na śrubach kół odkręcić 

nakrętkę koła zewnętrznego. 

Dokręcanie	nakrętek	na	lewym	
tylnym	kole	bliżniaczym

Model lub specyfikacje
Nakrętka kół przednich Nakrętka kół tylnych

Moment dokręcania Ilość Moment dokręcania Ilość

Montaż pojedynczy
138 - 196 Nm  
(14 - 20 kgf·m/ 
101 - 145 lbft)

6
138 - 196 Nm  
(14 - 20 kgf·m/ 
101 - 145 lbft)

6

Podwójny
montaż

Samochód 
półciężarowy 6

294 - 392 Nm  
(30 - 40 kgf·m/ 
217 - 289 lbft)

6

Inny typ niż 
samochód 

półciężarowy

441 - 539 Nm  
(45 - 55 kgf·m/ 
325 - 398 lbft)

5 lub 6
441 - 539 Nm  
(45 - 55 kgf·m/ 
325 - 398 lbft)

5 lub 6

LNU770SH012501

Nakrętka 
wewnętrzna

Nakrętka 
zewnętrzna
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Klucz do kół nałożyć na nakrętkę koła i nakrętkę dokręcać z zalecanym • 
momentem.  Rękojeść klucza nie przedłużać rurką, ani nie stąpać nogą 
na klucz. Niebezpieczeństwo zbyt silnego dokręcenia nakrętki, co z kolei 
spowoduje uszkodzenie.
Zarówno nie dokręcenie, jak i zbyt mocne dokręcenie nakrętki koła może • 
spowodować złamanie śrub koła lub pęknięcie koła. Wynikiem tego może być 
oderwanie koła od samochodu. Dotrzymywać zalecone momenty dokręcania.
Podczas wymiany opony na nową należy użyć wyłącznie oponę, której rodzaj • 
i rozmiar jest taki jak w przypadku opony wymienianej; w przeciwnym razie 
bezpieczeństwo jazdy samochodem będzie zagrożone. W każdym przypadku 
unikać użycia różnego rodzaju lub rozmiarów opon.

 3. Dalej dokręcić nakrętkę koła 
zewnętrznego z zaleconym 
momentem.

Jeśli w przypadku nakrętek koła będzie stwierdzony stan odbiegający od • 
normy, na przykład częste luzowanie dokręconych nakrętek, samochód należy 
jak najszybciej oddać do przeglądu i naprawy w najbliższej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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Koło	zapasowe		 V

Demontaż
Zmontować drążek do wyjęcia koła zapasowego z korbą; drążek włożyć do otworu w 
nośniku koła zapasowego i obracać korbą w lewo w celu wyjęcia koła.

Koło	zapasowe	ułożone	w	tyle	na	ramie	

Koło	zapasowe	ułożone	na	boku	ramy	

LNU870SH002701

Przednia 
strona

Opuszczanie 
koła Drążek służący do 

wyjęcia koła zapasowego

Korba służąca do wyjęcia 
koła zapasowego 

LNU770SH013001

Korba służąca do 
wyjęcia koła zapasowego 

Drążek służący do 
wyjęcia koła zapasowego

Podniesienie 
koła

Opuszczanie 
koła

LNU770SH012801

Przednia część pojazdu

Korba służąca 
do wyjęcia 
koła zapasowego 

Drążek służący do 
wyjęcia koła zapasowego

Opuszczanie 
koła
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Ciśnienie	powietrza
W odstępach czasu określonych w harmonogramie konserwacji należy sprawdzać 
ciśnienie w oponie zapasowej używając w tym celu odpowiednich ciśnieniomierzów.
Koło zapasowe napompowane do nominalnego ciśnienie może z czasem tracić 
ciśnienie w wyniku ulatniania się powietrza z opony.  Dlatego oponę koła zapasowego 
należy pompować na ciśnienie, które będzie o trochę wyższe niż standardowe 
ciśnienie w oponie.

Jeśli łańcuch podczas nawijania skręci się, podczas jazdy poluzuje się w • 
wyniku drgań lub wstrząsów i koło zapasowe może spaść; jest to bardzo 
niebezpieczne.
Po umieszczeniu koła zapasowego w uchwycie sprawdzić, czy koło dobrze jest • 
uchwycone. Jeśli koło zapasowe nie będzie dobrzeumocowane w uchwycie,, 
podczas jazdy poluzuje się w wyniku drgań lub wstrząsów i może spaść; jest to 
bardzo niebezpieczne.

Drążkiem do wyjmowania koła zapasowego kręcić w prawo w celu nawinięcia • 
całego łańcucha. Przy tym ręką kręcić korbą siłą min. 196 N (20 kgf/44 lb). 
Potem sprawdzić, czy koło zapasowe jest dobrze usadowione na miejscu. 
Po ułożeniu koła zapasowego Mocno nacisnąć koło w dół w celu sprawdzenia, • 
czy nie jest poluzowane. Jeśli opona jest poluzowana, najpierw sprawdzić, czy 
nośnik nie jest uszkodzony, np. wygięty uchwyt lub wygięta płyta zabudowy. 
Następnie koło zapasowe przymocować.   Jeśli koło zapasowe nie można 
przymocować, nie jeździć samochodem i skontaktować się z najbliższą 
autoryzowaną stacją obsługi samochodów marki Isuzu Trucks

Harmonogram	konserwacji	 
	 →	patrz	strona		7-157

Przechowywanie	
Koło zapasowe przechowywać 
wybrzuszoną stroną koła na zewnątrz, 
tak jak pokazano na ilustracji. Przed 
nawinięciem łańcucha, na końcu łańcucha 
włożyć płytkę do otworu środkowego koła i 
wyregulować położenie łańcucha tak, aby 
koło zapasowe można było bezpiecznie 
przymocować.  

LNU770SH013101

Drążek służący 
do wyjęcia 
koła zapasowego

Podniesienie 
koła

Przednia 
część 
pojazdu

Korba służąca 
do wyjęcia koła 
zapasowego 

OSTROŻNIE

PORADA
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Kontrola	poziomu	płynu	sprzęgła
Ręką zdjąć osłonę kontrolną po prawej 
stronie deski rozdzielczej. 
Sprawdzić, czy poziom płynu w zbiorniku 
zapasowym znajduje się pomiędzy 
oznaczeniami „MAX“ i „ADD“. 
Jeśli poziom płynu nie można sprawdzić 
wizualnie, samochód lekko rozhuśtać.  

Sprzęgło	 M/T

Płyn	sprzęgła

Podczas uzupełniania płynu sprzęgła w zbiorniku uważać, aby do środka nie • 
przedostały się zanieczyszczenia i woda Zanieczyszczenia lub woda mogą 
mieć negatywny wpływ na sprawność sprzęgła.
Zwracać szczególną uwagę na to, żeby nie wylać płynu sprzęgła na • 
lakierowane części lub żeby płyn sprzęgła nie był w kontakcie ze skórą.  Jeśli 
płyn wyleje się na powierzchnię lakierowaną lub dojdzie do kontaktu ze skórą, 
płyn zmyć wodą i dane miejsce natychmiast wytrzeć. 
Używać tylko zalecanego płynu sprzęgła i wykonywać wymiany płynu zgodnie z • 
harmonogramem konserwacji.
Płyn sprzęgła szybko wchłania wilgoć. W przypadku przechowywania płynu • 
mocno zakręcić zakrętkę pojemnika.
Nie używać mieszankę płynu sprzęgła i płynu sprzęgła innej marki. • 
Jeśli poziom płynu sprzęgła szybko opadnie, problem może być po stronie • 
układu sprzęgłowego lub tarcze sprzęgła są zużyte ponad bezpieczną granicę.. 
Należy bezzwłocznie zlecić przegląd samochodu w najbliższej autoryzowanej 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

Harmonogram	konserwacji	 
	 →	patrz	strona		7-157

Zalecane	płyny,	smary	i	oleje	napędowe	
	 →	patrz	strona	7-169

LNU8Z0SH011901

"MAX" line

Pokrywa 
kontrolna

"ADD" line

OSTROŻNIE
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Wymiana	płynu	sprzęgła
Płyn sprzęgła wymieniać zgodnie z harmonogramem konserwacji i stosować zalecany 
płyn.  Ponieważ wymiana płynu sprzęgła wymaga demontażu części, wymianę płynu 
sprzęgła zlecić w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks.

Przed dolaniem płynu do zbiornika, wyczyścić miejsce wokół korka wlewowego • 
i z czystego pojemnika dolać płyn sprzęgłowy.  Obce materiały, które 
przedostaną się do zbiornika, spowodują awarię układu sprzęgła.
Płyn sprzęgła rozpuszcza materiały, z których są wyprodukowane części • 
samochodu - plastik, winyl lub guma. Również powoduję korozję części 
metalowych. Jeśli płyn rozleje się, natychmiast zetrzeć miejsce do czysta i płyn 
zmyć wodą.
Płyn sprzęgła nie mieszać z płynem sprzęgła, który ma inne specyfikacje • 
techniczne. Zmieszanie płynów różnych rodzajów wywoła reakcję chemiczną, 
na skutek której wystąpi awaria układu sprzęgła.

Uzupełnienie	płynu	sprzęgła
Jeśli poziom płynu sprzęgła opadnie poniżej oznaczenia „ADD“, odkręcić korek wlewu 
zbiornika płynu sprzęgła i płyn sprzęgła uzupełnić.  Zalecany rodzaj płynu sprzęgła 
uzupełnić po oznaczenie „MAX“.

OSTROŻNIE
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Odpowietrzenie	hydraulicznego	układu	sprzęgła	
Jeśli w hydraulicznym układzie sprzęgła jest powietrze, sprzęgło może się nie zupełnie 
wysunąć.  Jeśli sprzęgło było używane przy bardzo małej ilości płynu sprzęgła w 
zbiorniku lub gdy przewody sprzęgła były odłączone podczas konserwacji, układ 
zachować ostrożność należy odpowietrzyć. Odpowietrzenie nie wykonywać samemu; 
wykonać z pomocą drugiej osoby.

 1. Podłożyć podkładki klinowe pod koła i 
mocno zaciągnąć hamulec postojowy.

 2. Sprawdzić poziom płynu sprzęgła 
w zbiorniku z płynem sprzęgła i 
uzupełnić płyn w zależności od 
potrzeby.

 3. Zdjąć kapturek gumowy z śruby 
odpowietrzającej na cylindrze 
roboczym sprzęgła. Zawór 
odpowietrzający wytrzeć do czysta.

 4. Jedną końcówkę węża podłączyć 
do   śruby odpowietrzającej i drugą 
końcówkę włożyć do czystego 
naczynia. Płyn sprzęgła wlać do 
naczynia w  w ilości około jednej 
trzeciej pojemności zbiornika.
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 5. Kilkakrotnie wcisnąć pedał sprzęgła i 
trzymać go wciśnięty. 

 6. Odkręcić śrubę odpowietrzającą, aby 
płyn sprzęgła zawierający pęcherzyki 
powietrza mógł wyciec do naczynia. 
Następnie śrubę odpowietrzającą 
natychmiast zakręcić.

 7. Powoli zwalniać pedał sprzęgła.  
Powtarzać kroki 5 oraz 6 do momentu, 
gdy płyn wychodzący z węża nie 
będzie zawierał pęcherzyki powietrza.  
Po odpowietrzeniu kapturek gumowy 
umieścić na swoje miejsce.  

Podczas odpowietrzania sprawdzić, • 
czy poziom płynu w zbiorniku 
płynu sprzęgła nie znajduje się pod 
oznaczeniem „MIN“.

LNU8Z0SH013701

Przytrzymać

OSTROŻNIE
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Pedał	sprzęgła

Kontrola	pedału	sprzęgła	
 1. Ręką lekko wcisnąć pedał sprzęgła 

do momentu uczucia lekkiego oporu. 
Długość ruchu pedału do tego punktu 
przedstawia tzw. skok jałowy pedału 
sprzęgła. 

Tarcza sprzęgła zużywa się podczas eksploatacji, co powoduje zmniejszenie skoku 
jałowego pedału sprzęgła. W przypadku kontynuowania używania sprzęgła, którego 
skok jałowy pedału sprzęgła jest mały, sprzęgło łatwo będzie się ślizgać. Jednak jeśli 
skok jałowy sprzęgła jest zbyt duży, sprzęgło źle się wyłącza, co utrudnia zmianę 
biegów.

Skok jałowy pedału sprzęgła
15 - 25 mm

MFU770SH014901

Skok jałowy

MFU770SH015001

Położenie pedału wciśniętego do oporu

Położenia pedału bezpośrednio 
przed zadziałaniem sprzęgła

Ostrożnie zwalniać pedał sprzęgła, żeby uniknąć zbyt szybkiego ruszenia • 
samochodu.

 2. Sprawdzić, czy dźwignia hamulca 
postojowego jest zupełnie zaciągnięta. 
Uruchomić silnik i pozwolić silnikowi 
pracować na biegu jałowym. 
Następnie wcisnąć pedał sprzęgła do 
oporu.

 3. Dźwignię zmiany biegów przestawić 
do położenia 1 i powoli zwalniać 
pedał. Pedał sprzęgła jest w stanie 
normalnym, jeśli odległość od 
położenia wciśniętego pedału (do 
oporu) do położenia bezpośrednio 
przed zadziałaniem sprzęgła wynosi 
20 mm i więcej. 

Sprawdzić również, czy sprzęgło gładko 
działa bez ślizgania, gdy samochód rusza 
powoli.

PORADA
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Olej	przekładniowy

Olej przekładniowy sprawdzać wg harmonogramu konserwacji.
Jeśli samochód jest wyposażony w zrobotyzowaną skrzynię biegów Neestronic, 
przestrzegać szczególnych instrukcji dotyczących kontroli poziomu i wymiany oleju 
przekładniowego zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic.

Harmonogram	konserwacji	 
	 →	patrz	strona	7-157

Olej	sprzęgła	zrobotyzowanej	skrzyni	
biegów	Neestronic	 SA  
	 →	patrz	strona	7-110

Podczas wymiany oleju należy kierować się poniższymi ilościami oleju • 
przekładniowego - te dane mają charakter wyłącznie informacyjny.  Po 
wymianie oleju sprawdzić, czy uzupełniono żądaną ilość oleju.
Przy usuwaniu oleju należy stosować się do specjalnych wskazówek i • 
przepisów obowiązujących w danym kraju.

Ilość	oleju	przekładniowego	koniecznego	do	wymiany

Model skrzyni biegów
Ilość oleju [ l ]  

[Wartość odniesienia]
Bez PTO Z PTO 

MYY5T pięciobiegowa 2.8 (0.74/0.62) 3.1 (0.82/0.68)
MYY6S sześciobiegowa 3.5 (0.92/0.77) 3.8 (1.00/0.84)
MZZ6F/6U sześciobiegowa 4.4 (1.16/0.97) 5.3 (1.40/1.17)

PORADA
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LNU8Z0SH018601

Śruba kontroli poziomu

Dolna 
krawędź 
otworu śruby 
do kontroli p
oziomu

Poziom
oleju

Kontrola	poziomu	oleju
 1. Wyjąć śrubę kontroli poziomu oleju.
 2. Sprawdzić, czy poziom oleju sięga 

do krawędzi otworu śruby do kontroli 
poziomu oleju. Prawidłowy poziom 
oleju wynosi  0 do 10 mm pod 
krawędź otworu śruby do kontroli 
poziomu oleju.  
Jeśli poziom oleju jest zbyt niski, 
olej uzupełnić przez otwór śruby do 
kontroli poziomu oleju.

 3. Śrubę do kontroli poziomu oleju 
dokręcić z zalecanym momentem. 

Również obserwować ewentualne wycieki 
oleju przekładniowego.

Usunąć ze śruby wszystkie • 
zanieczyszczenia przed jej 
włożeniem.

Moment dokręcania śruby do kontroli 
poziomu oleju

39 N·m (4,0 kgf·m/29 lbft)

MYY5T

LNU8Z0SH018501

Śruba kontroli poziomu

Dolna 
krawędź 
otworu śruby 
do kontroli 
poziomu

Poziom 
oleju

MYY6S

LNU8Z0SH018401

Śruba kontroli poziomu

Dolna 
krawędź 
otworu śruby 
do kontroli p
oziomu

Poziom 
oleju

MZZ6F/6U

PORADA
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Wymiana	oleju	
 1. Umieścić pod śrubę(y) spustową(e) 

naczynie, do którego olej spłynie.
 2. Wyjąć śrubę do kontroli poziomu 

oleju, śrubę(y) spustową(e), w celu 
spuszczenia oleju do naczynia.

 3. Po ponownym zainstalowaniu śruby 
(śrub) i dokręceniu z zaleconym 
momentem, uzupełnić w skrzyni 
przekładniowej nowy olej wlewając go 
przez otwór śruby do kontroli poziomu 
oleju i sprawdzić, czy poziom oleju 
sięga do krawędzi otworu śruby.

Usunąć ze śruby wszystkie • 
zanieczyszczenia przed jej 
włożeniem.

Moment dokręcania śruby spustowej
39 N·m (4,0 kgf·m/29 lbft)

LNU8Z0SH018301

Śruba kontroli poziomu

Śruba spustowa

Dolna 
krawędź 
otworu śruby 
do kontroli 
poziomu

Poziom 
oleju

MYY5T

LNU8Z0SH018101

Śruba kontroli poziomu

Śruba spustowa

Dolna 
krawędź 
otworu śruby 
do kontroli 
poziomu

Poziom 
oleju

MYY6S

LNU8Z0SH018101

Śruba kontroli poziomu

Śruba spustowa

Dolna 
krawędź 
otworu śruby 
do kontroli 
poziomu

Poziom 
oleju

MZZ6F/6U

PORADA
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 4. Po dolaniu sprawdzić, czy poziom 
oleju sięga do krawędzi otworu śruby 
do kontroli poziomu oleju.

 5. Założyć śrubę do kontroli poziomu 
oleju i dokręcić ją z zalecanym 
momentem.

Usunąć ze śruby wszystkie • 
zanieczyszczenia przed jej 
włożeniem.

HCU7C0SH005201

Poziom oleju 
(dolnej krawędzi 
otworu śruby 
do kontroli)

Otwór śruby 
do kontroli 
poziomuPoziom oleju

Ponieważ obudowy skrzyni biegów MYY i MZZ są wyprodukowane z aluminium, • 
należy zachować szczególną ostrożność podczas dokręcania śruby do kontroli 
poziomu oleju i śruby spustowej, żeby przy dokręcaniu nie używać zbyt 
dużego momentu dokręcania.  W przeciwnym wypadku gwinty mogą doznać 
uszkodzenia.

Moment dokręcania śruby do kontroli 
poziomu oleju

39 N·m (4,0 kgf·m/29 lbft)

Model skrzyni biegów jest podany na etykietce identyfikacyjnej w kabinie. • 

PORADA

PORADA

UWAGA
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Olej	zrobotyzowanej	skrzyni	biegów	Neestronic	 SA

Jeśli samochód jest wyposażony w zrobotyzowaną skrzynię biegów Neestronic, oprócz 
wymiany oleju przekładniowego trzeba wymienić również olej sprzęgła zrobotyzowanej 
skrzyni biegów Neestronic.
Olej sprzęgła zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic sprawdzać i wymieniać 
zgodnie z harmonogramem konserwacji.

Jakość i ilość oleju są ważnymi czynnikami, które mają duży wpływ na działanie • 
i żywotność zrobotyzowanej skrzyni biegów Neestronic. Podczas uzupełniania 
należy stosować wyłącznie zalecany olej marki Isuzu Trucks i obserwować 
określony poziom oleju.

Zbyt dużo oleju może doprowadzić do wycieku oleju. -
Zbyt mało oleju spowoduje nieprawidłowe działanie układu. -

Przed sprawdzeniem poziomu oleju sprzęgła zrobotyzowanej skrzyni biegów • 
Neestronic dokładnie wyczyścić miarkę poziomu oleju i miejsce wokół niej, 
żeby żadne zanieczyszczenia i inne obce ciała nie przedostały się do układu. 
W przeciwnym razie może dojść do awarii układu.  Miarkę również wyczyścić 
przed ponownym włożeniem.
Nie mieszać oleju przekładniowego ani oleju sprzęgła zrobotyzowanej skrzyni • 
biegów Neestronic z mieszanką niezamarzającą, wodą czy innymi olejami.  W 
wyniku tego moc układu będzie niższa i układ będzie działał nieprawidłowo.

 1. Samochód zaparkować na płaskim i 
stabilnym podłożu, dźwignię zmiany 
biegów przestawić w położenie „N“ i 
mocno zaciągnąć hamulec postojowy.

 2. Uruchomić silnik.
 3. Miarkę poziomu oleju wyciągnąć i 

wyczyścić szmatką.
 4. Miarkę ponownie włożyć na 

swoje miejsce, następnie silnik 
pozostawić włączony na obrotach 
jałowych, powoli wyciągnąć miarkę 
i sprawdzić, czy poziom oleju jest 
między oznaczeniami  „C“ na miarce 
(jeśli temperatura oleju jest niska) 
lub między oznaczeniami „H“ (jeśli 
temperatura oleju jest wysoka).

Kontrola	poziomu	oleju

Harmonogram	konserwacji	 
	 →	patrz	strona	7-157

Zalecane	płyny,	smary	i	oleje	napędowe	
	 →	patrz	strona	7-169

LNU8Z0SH026101

Miarka poziomu 
       oleju

Model	dwudrzwiowy

PORADA
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Wymiana	oleju	zrobotyzowanej	
skrzyni	biegów	Neestronic
Olej zrobotyzowanej skrzyni biegów 
Neestronic wymieniać wg harmonogramu 
konserwacji.

Wymiana	oleju	

Po wymianie zrobotyzowanej skrzyni • 
biegów Neestronic sprawdzić, 
czy poziom oleju jest prawidłowy. 
Postępować wg instrukcji opisanych 
w poprzednim rozdziale „Kontrola 
poziomu oleju“.
Przy usuwaniu oleju należy • 
stosować się do specjalnych 
wskazówek i przepisów 
obowiązujących w danym kraju.

MFU770SH011101

Śruba spustowa

Należy zachować szczególną ostrożność podczas kontroli poziomu oleju, • 
żeby nie oparzyć się, jeśli temperatura silnika jest wysoka. Używać rękawic 
ochronnych itp. 

MFU770SH012301

C H

 Prawidłowy poziom przy 
wysokiej temperaturze oleju

Prawidłowy poziom przy 
niskiej temperaturze oleju

Oznaczenie 
na miarce

Temperatura oleju 
zrobotyzowanej skrzyni biegów 

Neestronic
NISKA (C) Około 20 - 30°C
WYSOKA 
(H) Około 70 - 80°C

 5. Jeśli poziom oleju jest zbyt niski, 
uzupełnić niezbędną ilość oleju.

 6. Po kontroli miarkę wsunąć do rurki.

LNU870SH002501

Miarka poziomu 
oleju

OSTROŻNIE

PORADA
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 6. Nowy olej wlać do sprzęgła przez 
korek miarki poziomu oleju.

 7. Poziom oleju sprawdzić wg instrukcji 
w części „Kontrola poziomu oleju“. 

Kontrola	poziomu	oleju	 
	 →	patrz	strona	7-110

Harmonogram	konserwacji	 
	 →	patrz	strona	7-157

Zalecane	płyny,	smary	i	oleje	napędowe	
	 →	patrz	strona	7-169

Olej	przekładniowy		→	patrz	strona	7-106

 5. Zainstalować śrubę spustową i 
dokręcić ją z zalecanym momentem.

Moment dokręcania śruby spustowej
29 - 49 Nm (3,0 - 5,0 kgf·m/22	-	16,33	kg·ft)

Olej sprzęgła zrobotyzowanej • 
skrzyni biegów Neestronic nie 
można zupełnie spuścić, ponieważ 
pewna ilość oleju pozostanie w 
sprzęgle hydraulicznym i obwodach 
hydraulicznych.

 1. Pojemnik umieścić pod śrubę 
spustową. 

 2. Kabinę opuścić. 
 3. Wyjąć miarkę poziomu oleju. 
 4. Wyjąć śrubą spustową w celu 

spuszczenia oleju do naczynia.

UWAGA
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Olej	mechanizmu	różnicowego	w	tylnej	osi

Kontrolę poziomu oleju przekładniowego mechanizmu różnicowego w tylnej osi oraz 
wymianę oleju należy wykonywać zgodnie z harmonogramem konserwacji.

Informacje na temat zalecanej ilości oleju podane w tym rozdziale należy • 
wykorzystać podczas wymiany oleju przekładniowego mechanizmu 
różnicowego w tylnej osi - dane mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Po wymianie oleju należy sprawdzić, czy jest prawidłowy poziom oleju. • 
Przy usuwaniu oleju należy stosować się do specjalnych wskazówek i • 
przepisów obowiązujących w danym kraju.

 1. Wyjąć śrubę do kontroli poziomu 
oleju.

Kontrola	poziomu	oleju

LNU8Z0SH014101

Śruba do kontroli poziomu

HCU7C0SH005201

Poziom oleju 
(dolnej krawędzi 
otworu śruby 
do kontroli)

Otwór śruby 
do kontroli 
poziomuPoziom oleju

Harmonogram	konserwacji	 
	 →	patrz	strona	7-157

 2. Sprawdzić, czy poziom oleju sięga 
do krawędzi otworu śruby do kontroli 
poziomu oleju.

 • Jeśli poziom oleju jest zbyt niski, 
olej uzupełnić przez otwór śruby do 
kontroli poziomu oleju.

 3. Śrubę do kontroli poziomu oleju 
dokręcić z zalecanym momentem.

Usunąć ze śruby wszystkie • 
zanieczyszczenia przed jej 
włożeniem.

Moment dokręcania śruby 
84 Nm (8,6 kgf·m/62 lbft)

PORADA

PORADA
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 1. Umieścić pod śrubę(y) spustową(e) 
naczynie, do którego olej spłynie.

 2. Wyjąć śruby wyobrażone na ilustracji 
w celu spuszczenia oleju do naczynia.

 3. Po zainstalowaniu śruby spustowej i 
dokręceniu z zaleconym momentem, 
przez otwór śruby do kontroli poziomu 
oleju do mechanizmu różnicowego 
w tylnej osi dolać nowy olej aż po 
krawędź otworu śruby do kontroli 
poziomu oleju.

Wymiana	oleju	

Usunąć ze śruby wszystkie • 
zanieczyszczenia przed jej 
włożeniem.

 4. Po uzupełnieniu sprawdzić, czy 
poziom oleju sięga do krawędzi 
otworu śruby do kontroli poziomu 
oleju.

 5. Założyć śrubę do kontroli poziomu 
oleju i dokręcić ją z zalecanym 
momentem.

HCU7C0SH005201

Poziom oleju 
(dolnej krawędzi 
otworu śruby 
do kontroli)

Otwór śruby 
do kontroli 
poziomuPoziom oleju

Ilość	oleju	mechanizmu	różnicowego	w	tylnej	osi	do	wymiany

Moment dokręcania śruby 
84 Nm (8,6 kgf·m/62 lbft)

Moment dokręcania śruby 
84 Nm (8,6 kgf·m/62 lbft)

LNU8Z0SH014101

Śruba spustowaŚruba do kontroli 
poziomu

Specyfikacje Ilość oleju  [wartość odniesienia]
Układ rozdzielczy 292 mm 3.0	litry 
Układ rozdzielczy 320 mm 

(wszystkie modele oprócz modelu z równą ramą) 3.4	litra

Układ rozdzielczy 320 mm  
(model z równą ramą) 4.3	litra

PORADA
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Olej	mechanizmu	różnicowego	w	przedniej	osi		 V

Kontrolę poziomu oleju przekładniowego mechanizmu różnicowego w przedniej osi 
oraz wymianę oleju należy wykonywać zgodnie z harmonogramem konserwacji.

HCU7C0SH005201

Poziom oleju 
(dolnej krawędzi 
otworu śruby 
do kontroli)

Otwór śruby 
do kontroli 
poziomuPoziom oleju

 1. Wyjąć śrubę do kontroli poziomu 
oleju.

Kontrola	poziomu	oleju

Harmonogram	konserwacji	 
	 →	patrz	strona	7-157

 2. Sprawdzić, czy poziom oleju sięga 
do krawędzi otworu śruby do kontroli 
poziomu oleju.

 • Jeśli poziom oleju jest zbyt niski, 
olej uzupełnić przez otwór śruby do 
kontroli poziomu oleju.

 3. Śrubę do kontroli poziomu oleju 
dokręcić z zalecanym momentem.

LNU8Z0SH014101

Śruba do kontroli poziomu

Usunąć ze śruby wszystkie • 
zanieczyszczenia przed jej 
włożeniem.

Moment dokręcania śruby 
84 Nm (8,6 kgf·m/62 lbft)

Stosować wyłącznie olej przekładniowy do mechanizmu różnicowego zalecany • 
przez spółkę Isuzu Trucks.

Zalecane	płyny,	smary	i	oleje	napędowe	
→	patrz	strona	 7-169

PORADA

PORADA
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 1. Umieścić pod śrubę(y) spustową(e) 
naczynie, do którego olej spłynie.

Wymiana	oleju	

Podczas wymiany oleju • 
mechanizmu różnicowego w 
przedniej osi należy kierować się 
poniższymi ilościami oleju - te 
dane mają charakter wyłącznie 
informacyjny.  Po wymianie 
oleju należy sprawdzić, czy jest 
prawidłowy poziom oleju. 
Przy usuwaniu oleju należy • 
stosować się do specjalnych 
wskazówek i przepisów 
obowiązujących w danym kraju.

 2. Wyjąć śruby wyobrażone na ilustracji 
w celu spuszczenia oleju do naczynia.

 3. Po zainstalowaniu śruby spustowej i 
dokręceniu z zaleconym momentem, 
przez otwór śruby do kontroli poziomu 
oleju do mechanizmu różnicowego 
w przedniej osi dolać nowy olej aż 
po krawędź otworu śruby do kontroli 
poziomu oleju.

Usunąć ze śruby wszystkie • 
zanieczyszczenia przed jej 
włożeniem.

 4. Po dolaniu sprawdzić, czy poziom 
oleju sięga do krawędzi otworu śruby 
do kontroli poziomu oleju.

 5. Założyć śrubę do kontroli poziomu 
oleju i dokręcić ją z zalecanym 
momentem.

HCU7C0SH005201

Poziom oleju 
(dolnej krawędzi 
otworu śruby 
do kontroli)

Otwór śruby 
do kontroli 
poziomuPoziom oleju

Moment dokręcania śruby 
84 Nm (8,6 kgf·m/62 lbft)

Moment dokręcania śruby 
84 Nm (8,6 kgf·m/62 lbft)

LNU8Z0SH014101

Śruba spustowaŚruba do kontroli 
poziomu

PORADA

PORADA



7-117SERWIS I KONSERWACJA 

Ilość	oleju	mechanizmu	różnicowego	w	
przedniej	osi	do	wymiany

Ilość oleju  [wartość odniesienia]
2,7	litrów

Usunąć ze śruby wszystkie • 
zanieczyszczenia przed jej 
włożeniem.

PORADA
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Olej	w	przekładni	rozdzielczej	 V

Kontrolę poziomu oleju w skrzyni rozdzielczej oraz wymianę oleju należy wykonywać 
zgodnie z harmonogramem konserwacji.

 1. Wyjąć śrubę do kontroli poziomu 
oleju.

Kontrola	poziomu	oleju

Harmonogram	konserwacji	 
	 →	patrz	strona	7-157

LNU770SH015101

Poziom oleju 
(dolna krawędź 
otworu śruby 
do kontroli 
poziomu)

Otwór śruby 
do kontroli 
poziomuPoziom oleju

 2. Sprawdzić, czy poziom oleju sięga 
do krawędzi otworu śruby do kontroli 
poziomu oleju.

 • Jeśli poziom oleju jest zbyt niski, 
olej uzupełnić przez otwór śruby do 
kontroli poziomu oleju.

 3. Śrubę do kontroli poziomu oleju 
dokręcić z zalecanym momentem.

Usunąć ze śruby wszystkie • 
zanieczyszczenia przed jej 
włożeniem.

Moment dokręcania śruby 
39 N·m

LNU8Z0SH014201

Śruba do kontroli 
poziomu

PORADA
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 1. Umieścić pod śrubę(y) spustową(e) 
naczynie, do którego olej spłynie.

 2. Wyjąć śrubę do kontroli poziomu 
oleju oraz śrubę spustową, w celu 
spuszczenia oleju do naczynia.

Wymiana	oleju	

Podczas wymiany oleju w skrzyni • 
rozdzielczej należy kierować się 
poniższymi ilościami oleju - te 
dane mają charakter wyłącznie 
informacyjny. Po wymianie 
oleju należy sprawdzić, czy jest 
prawidłowy poziom oleju. 
Przy usuwaniu oleju należy • 
stosować się do specjalnych 
wskazówek i przepisów 
obowiązujących w danym kraju.

LNU8Z0SH014201

Śruba do 
kontroli 
poziomu

Śruba spustowa

 3. Po zainstalowaniu śruby spustowej i 
dokręceniu z zaleconym momentem, 
przez otwór śruby do kontroli poziomu 
oleju do skrzyni rozdzielczej dolać 
nowy olej aż po krawędź otworu śruby 
do kontroli poziomu oleju.

Usunąć ze śruby wszystkie • 
zanieczyszczenia przed jej 
włożeniem.

Moment dokręcania śruby spustowej
39 N·m

 4. Po uzupełnieniu sprawdzić, czy 
poziom oleju sięga do krawędzi 
otworu śruby do kontroli poziomu 
oleju.

 5. Założyć śrubę do kontroli poziomu 
oleju i dokręcić ją z zalecanym 
momentem.

HCU7C0SH005201

Poziom oleju 
(dolnej krawędzi 
otworu śruby 
do kontroli)

Otwór śruby 
do kontroli 
poziomuPoziom oleju

Moment dokręcania śruby do kontroli 
poziomu oleju

39 N·m (4,0 kgf·m/29 lbft)

PORADA

PORADA
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Ilość	oleju	w	skrzyni	rozdzielczej	
koniecznego	do	wymiany

Ilość oleju  [wartość odniesienia]
1,8	litra

Usunąć ze śruby wszystkie • 
zanieczyszczenia przed jej 
włożeniem.

PORADA
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Płyn	układu	wspomagania	kierownicy

Poziom płynu jest prawidłowy, jeśli jest 
w granicach „MAX“ i „MIN“ na zbiorniku 
zapasowym.  Jeśli poziom oleju jest poniżej 
oznaczenia „MIN“, uzupełnić płyn po 
oznaczenie „MAX“.
Zbiornik zapasowy znajduje się w tylnej 
części przestrzeni silnikowej po prawej 
stronie. Po zakończeniu kontroli poziomu 
płynu korek zakręcić i zamknąć obudowę.
Tylne	drzwiczki	do	kontroli	(model	
czterodrzwiowy)	 V   

	 	 →	patrz	strona	 7-11

Przed dolaniem płynu wyczyścić • 
obszar wokół korka i z czystej 
konewki lub dozownika dolać 
płyn. Zanieczyszczenia, które 
przedostaną się do zbiornika, 
spowodują awarię układu 
wspomagania kierownicy.
Nie mieszać zalecanego płynu • 
układu wspomagania kierownicy z 
innymi płynami. Zmieszanie płynów 
różnych marek  wywoła reakcję 
chemiczną, na skutek której wystąpi 
awaria układu.

LNU8Z0SH014301

Kierunek jazdy

Oznaczenie
MAX

Oznaczenie
„MIN“

Kontrola	poziomu	płynu	układu	wspomagania	kierownicy	

Poziom płynu do układu wspomagania kierownicy sprawdzać i wymieniać zgodnie z 
harmonogramem konserwacji.

Harmonogram	konserwacji	 
	 →	patrz	strona	7-157

OSTROŻNIE
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Wymiana	płynu	układu	wspomagania	kierownicy	

Spuszczenie
 1. Zaciągnąć mocno hamulec postojowy 

i podłożyć podkładki klinowe pod tylne 
koła przyczepy.

 2. Głowicę lewarka stabilnie przyłożyć 
do punktu podnoszenia.

 3. Podnosić samochód do momentu, 
gdy koła przednie będą zupełnie nad 
ziemią.

 4. Odłączyć przewody olejowe 
między mechanizmem sterowania 
i zbiornikiem zapasowym i również 
wąż olejowy między pompą olejową i 
zbiornikiem zapasowym i spuścić płyn 
wspomagania układu kierownicy. 

 5. Po całkowitym spuszczeniu płynu 
układu wspomagania kierownicy 
kilkakrotnie skręcić kierownicą do 
oporu w prawo i w lewo, w celu 
usunięcia z przewodów resztek płynu. 

LNU8Z0SH017901

Mechanizm sterujący 

LNU8Z0SH018001

Zbiornik zapasowy

Pompa olejowa 

LNU8Z0SH024601

Mechanizm sterujący 

Zbiornik zapasowy

Układ	kierowniczy	zębatkowy

Układ	kierowniczy	z	obiegiem	kulek
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Uzupełnianie
 1. Dokładnie podłączyć przewód olejowy 

oraz wąż olejowy i potem do zbiornika 
zapasowego dolać płyn do układu 
wspomagania kierownicy.

 2. Jeśli zbiornik zapasowy jest 
napełniony płynem po określony 
poziom, odczekać 2-3 minuty, żeby 
poziom płynu opadł.

MFU8Z0SH029801

 3. Kilkakrotnie skręcić kierewnicą w 
prawo i w lewo.  Nie uruchamiać 
silnik.

 4. Opuścić samochód na dół i 
włączyć silnik.  Silnik pozostawić 
włączony na obrotach jałowych i 
kilkakrotnie skręcić kierownicą w 
prawo i w lewo do oporu. Jeśli nie 
słychać nienaturalnych odgłosów, 
oznacza to, że układ był prawidłowo 
odpowietrzony. 

LNU8Z0SH014301

Kierunek jazdy

Oznaczenie
MAX

Oznaczenie
„MIN“

Podczas uzupełniania płynu w • 
układzie należy dolewać płyn do 
zbiornika zapasowego aż po brzegi. 
W ten sposób powietrze nie będzie 
mogło przedostać się do układu 
hydraulicznego.

Odpowietrzenie
Jeśli podczas skręcania kierownicą będą 
słyszalne jakieś nienaturalne odgłosy, 
oznacza to, że w układzie hydraulicznym 
jest powietrze. Zgodnie z poniższymi 
instrukcjami wykonać odpowietrzenie 
układu.
 1. Zaciągnąć mocno hamulec postojowy 

i podłożyć podkładki klinowe pod tylne 
koła.

 2. Głowicę lewarka stabilnie przyłożyć 
do punktu podnoszenia.

 3. Podnosić samochód do momentu, 
gdy koła przednie będą zupełnie nad 
ziemią.

OSTROŻNIE
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 4. Uruchomić silnik. Kilkakrotnie skręcić 
kierewnicą w prawo i w lewo. 

 5. Opuścić samochód na dół.  Silnik 
pozostawić włączony na obrotach 
jałowych i kilkakrotnie skręcić 
kierownicą w prawo i w lewo do oporu. 
Jeśli nie słychać nienaturalnych 
odgłosów, oznacza to, że układ 
był prawidłowo odpowietrzony.  
Jeśli nadal słychać nienaturalne 
odgłosy, oznacza to, że w układzie 
wspomagania kierownicy nadal 
jest powietrze. W celu całkowitego 
wyeliminowania powietrza z układu 
wspomagania kierownicy, kilkakrotnie 
skręcić kierownicą w obie strony do 
maksymalnego oporu, aby podnieść 
temperaturę płynu. W momencie, gdy 
temperatura płynu wzrośnie na 60 
do 80°C, wyłączyć silnik i odczekać 
około 5 minut (przez ten czas 
powietrze ulotni się z płynu o wysokiej 
temperaturze).

 6. Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku 
i również sprawdzić, czy płyn nie 
wycieka ze złączy.

 7. Wykonać jazdę próbną samochodu na 
drodze. Podczas tej próby sprawdzić 
płynne skręcanie kierownicy oraz 
to, czy układ nie wyda żadnych 
nienaturalnych odgłosów.

MFU8Z0SH029801

Smar	łożyska	piasty	koła

Ze względu na to, że wymiana smaru 
przedniego i tylnego łożyska wymaga 
demontażu i ponownego montażu kilku 
części, zlecić wymianę w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks.
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Smarowanie	części	podwozia

Typ (parametry) smaru, który jest przeznaczony do smarowania części podwozia jest 
inny niż smar przeznaczony od smarowania pozostałych części. Stosować wyłącznie 
smar przeznaczony do smarowania danej części i smarowanie wykonywać zgodnie z 
harmonogramem konserwacji.

Sworzenie	układu	kierowniczego	
(lewy	i	prawy)

Przedni	wał	napędowy 
Podwójny	przegub	Cardana

Dwa miejsca przy każdym sworzeniu
Sztywna oś przednia

3 miejsca
Model 4WD

Łożysko	środkowe	wału	napędowego Rowki	wału	napędowego

Przegub	Cardana	wału	napędowego	

Jednoczęściowy wał napędowy: 2 miejsca; dwuczęściowy wał napędowy: 3 miejsca

Harmonogram	konserwacji	 
	 →	patrz	strona	7-157

Zalecane	płyny,	smary	i	oleje	napędowe		
	 →	patrz	strona	7-169
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Każdy przegub wału napędowego trzeba grubo smarować do momentu, • 
gdy smar pojawi się przy wszystkich czterech łożyskach.  Po nasmarowaniu 
nadmiar smaru zetrzeć. 

PORADA
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POZOSTAŁE	CZYNNOŚCI	SERWISOWE	
I KONSERWACJA 

●	Praca	z	lewarkiem	 7-128

●	Płyn	do	spryskiwacza	szyby	przedniej	 7-133

●	Piórka	wycieraczek 7-134

●	Reflektory	i	kierunkowskazy	 7-137

●	Obsługa	akumulatora	 7-138

●	Filtry	klimatyzacji	 V 7-144

●	Płyn	chłodzący	 V 7-146
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Praca	z	lewarkiem

Podniesienie samochodu lewarkiem lub podnośnikiem może spowodować wypadek, • 
jeśli jest wykonywane na miękkim i nierównym podłożu.  Samochód zawsze podnosić 
na płaskim i stabilnym podłożu. 
Przed podniesieniem samochodu zawsze mocno zaciągnąć hamulec postojowy i • 
umieścić kliny pod koła. Zaciągnięcie hamulca postojowego jest niewystarczające 
w celu uniemożliwienia samochodu; jeśli koło tylne jest podniesione, samochód 
zahamowany tylko hamulcem postojowym może ruszyć, co z kolei może doprowadzić 
do bardzo niebezpiecznej sytuacji.
Przed podniesieniem samochodu sprawdzić, czy w samochodzie nie znajdują się • 
żadne osoby ani przedmioty. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, podczas podnoszenia samochodu nigdy • 
nie otwierać drzwi ani nie uruchamiać silnika.  W momencie podnoszenia uważać, 
by żadna część ciała (swego i osób postronnych) nie była pod samochodem.  W 
przypadku niedotrzymania ww. środka ostrożności, w razie wyślizgnięcia lewarka 
może dojść do wypadku.
Jeśli po podniesieniu samochodu będzie wykonywana praca pod samochodem, • 
należy stosować podpórki montażowe w celu podparcia samochodu. 
Lewarek należy przyłożyć w jeden z punktów wsparcia. Oprócz tego trzeba zapewnić • 
dobry kontakt lewarka z tym miejscem. 
W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa w razie wyślizgnięcia lewarka, koło • 
zapasowe po wyjęciu z samochodu umieścić obok lewarka. 
Przed rozpoczęciem podnoszenia samochodu, sprawdzić czy lewarek i miejsce • 
wsparcia są wolne od zanieczyszczeń, oleju i smarów.  W przypadku niedotrzymania 
tej instrukcji zanieczyszczenia lub olej spowodują wyślizgnięcie lewarka, może dojść 
do wypadku. 
Jeśli samochód jest wyposażony w układ blokowania mechanizmu różnicowego lub • 
mechanizm różnicowy z ograniczonym poślizgiem (LSD), samochód może ruszyć 
podczas przeniesienia siły napędowej silnika na tylną oś, mimo, że jedno z kół osi 
jest podniesione nad ziemię.  Nie uruchamiać silnika, jeśli jakiekolwiek koło w tylnej 
osi jest w kontakcie z ziemią.  
Lewarek, który jest wyposażeniem pojazdu, można używać wyłącznie do wymiany • 
opon i montażu lub demontażu łańcuchów śniegowych.  W celu zapewnienia 
większego poziomu bezpieczeństwa, zawsze podnosić tylko jedno koło. 
Jeśli w przypadku użycia lewarka dwustopniowego słupkowego pojawi się (żółte) • 
oznaczenie, zatrzymać podnoszenie samochodu.  W przeciwnym razie lewarek może 
się złamać.
W jednej chwili używać zawsze tylko jednego lewarka.• 
Lewarek dostarczony wraz z pojazdem jest przeznaczony wyłącznie dla danego • 
samochodu. Nie używać go w innych samochodzie, ani nie używać lewarka z innego 
samochodu.
Powoli kręcić zaworem spustowym Szybkie kręcenie spowoduje opadnięcie • 
samochodu i lewarek może się wyślizgnąć.

OSTRZEŻENIE
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Obsługa	lewarka

Podniesienie	samochodu	
 1. Lewarek umieścić pod miejsce 

wsparcia i sprawdzić, czy lewarek jest 
w położeniu pionowym. 

  Lewarek umieścić na ustawić na 
płaskim i stabilnym podłożu. 

Miejsca	wsparcia	przednich	kół	 
	 →	patrz	strona		7-130

Miejsca	wsparcia	tylnych	kół	  
	 →	patrz	strona	7-131

Podnoszenie	przy	pustej	przedniej	
oponie		 →	patrz	strona		7-132

 2. Kręcić głowicą lewarka w celu 
przedłużenia lewarka do miejsca 
wsparcia.  Głowicą kręcić w lewo, aby 
przedłużyć lewarek. 

 3. Rękojeść lewarka włożyć do otworu. 
Przed podniesieniem, koniec 
lewarka użyć w celu maksymalnego 
przekręcenia śruby spustowej w 
prawo. 

MFU770SH010301

Śruba spustowa

 4. Rękojeść lewarka przesunąć lekko do 
góry i w dół, żeby go lekko podnieść. 

 5. Sprawdzić, czy lewarek jest w dobrym 
kontakcie z miejscem wsparcia, 
następnie kontynuować podnoszenie 
samochodu. 
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Miejsca	wsparcia	lewarka	na	przedniej	osi
Model	ze	sztywną	przednią	osią
Lewarek oprzeć o resor piórowy. 

LNU770SH013401

Kierunek 
jazdy

LNU770SH013501

Kierunek 
jazdy

Miejsce do 
przyłożenia 
lewara

Model	z	niezależnym	zawieszeniem	
przednich	kół
Lewarek oprzeć o występ na dolnym 
ramieniu. 

Model	z	napędem	na	wszystkie	koła	
(4WD)	
Lewarek oprzeć o oś.  

LNU8Z0SH016801

Kierunek jazdy

Most

Opuszczenie	samochodu
 1. Koniec rękojeści lewarka z rowkiem 

nałożyć na śrubę spustową. 
 2. Powoli w lewo kręcić śrubą spustową 

i opuszczać samochód w dół.
 3. W momencie, gdy samochód jest 

zupełnie opuszczony, śrubę spustową 
kręcić w prawo aż do końca. 

 4. Głowicę lewarka zupełnie zakręcić (w 
prawo). 

MFU770SH010301

Śruba spustowa
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Miejsca	wsparcia	lewarka	na	tylnej	osi

Model	z	zawieszeniem	na	resorach	
piórowych	nad	osiami	
Lewarek oprzeć o miejsce uchwycenia 
sprężyny lub o oś. 

LNU770SH013901

Kierunek 
jazdy

Resor piórowy

LNU770SH014001

Kierunek jazdy

Resor piórowy

Obejma

Model	z	zawieszeniem	na	resorach	
piórowych	pod	osiami	
Lewarek oprzeć blisko miejsca uchwycenia 
sprężyny lub o obejmę sprężyny piórowej 
w przodzie.
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Podnoszenie	przy	pustej	przedniej	oponie	

W przypadku pustej opony w przodzie 
lewarka nie można oprzeć o podane 
miejsca wsparcia.  trzeba zastosować 
jedną z poniższych  procedur i wykorzystać 
klocek drwniany lub podobną podkładkę.
 1. Podpórki klinowe umieścić pod 

przednią i tylną część kół tylnych. 
 2. Lewarek oprzeć o dolną część resoru 

przed przednią osią i samochód 
podnieść. 

Lewarek umieścić jak najbliżej przedniej osi. • 
Klocek drewniany powinien być jak najgrubszy, żeby był jak najstabilniejszy.  • 
Ponieważ dolna część resoru jest wygięta, podczas podnoszenia należy • 
zachować szczególną ostrożność.  Wyślizgnięcie lewarka może doprowadzić do 
bardzo niebezpiecznej sytuacji, na przykład uwięzienie pod samochodem.

HCU7C0SH011001

Przedni 
most

Resor piórowy

HCU7C0SH011101

Klocek drewniany

Przedni most
Resor piórowy

 3. Włożyś pod podniesioną przednią oś 
drewniany klocek. 

 4. Lekko obniżyć wysokość lewarka, 
żeby sprawdzić, czy oś przednia jest 
bezpiecznie podparta drewnianym 
klockiem. Jeśli tak jest, poluzować 
lewarek. 

 5. Następnie lewarek oprzeć o miejsce 
wsparcia i podnieść na wysokość 
potrzebną do zdemontowania koła. 

	 Miejsca	wsparcia	lewarka	
	 	 →	patrz	strona	7-130

OSTRZEŻENIE
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Wycieraczki/spryskiwacze	szyby	przedniej
Sprawdzać poziom płynu w zbiorniku spryskiwacza szyby przedniej.  Oprócz tego 
spryskać szybę przednią i sprawdzić działanie wycieraczek szyby przedniej, w 
celu stwierdzenia, czy wycieraczki dobrze wycierają powierzchnię szyby przedniej.  
Jednocześnie sprawdzić stan spryskiwacza szyby przedniej. 

Płyn	do	spryskiwacza	szyby	przedniej	

Uzupełnienie	płynu	spryskiwacza	
szyby	przedniej	
 1. Zbiornik płynu spryskiwacza szyby 

przedniej znajduje się pod deską 
rozdzielczą po stronie pasażera. 

 2. Odkręcić korek wlewu i dolać płyn do 
spryskiwacza szyby przedniej aż po 
brzegi zbiornika. 

LNU8Z0SH014901

Korek

Zbiornik 
spryskiwacza 

szyby 
    przedniej

Po dostarczeniu samochodu z zakładu produkcyjnego w zbiorniku płynu • 
spryskiwacza jest tylko woda. Stężenie płynu należy skorygować zgodnie z 
własnym użyciem.
Przestrzegać instrukcji dotyczących stosunku zmieszania płynu z wodą. • 
Instrukcje są opisane na płynie do spryskiwacza szyby przedniej.  
Nie stosować produktu o wątpliwej jakości, bądź innego niż płyn do • 
spryskiwaczy. W przeciwnym razie można doprowadzić do niedrożność dysz 
lub uszkodzenia powłok lakierowanych części samochodu. 
Spryskiwacza nigdy nie używać, jeśli zbiornik jest pusty.  Praca spryskiwacza z • 
pustym zbiornikiem może doprowadzić do uszkodzenia silniczka pompy. 

PORADA



7-134 SERWIS I KONSERWACJA 

MFU770SH011201

1

2-1

2-2
Ramię wycieraczki

Pióro wycieraczki

Wymiana	pióra	wycieraczki	szyby	przedniej

Pióra	wycieraczek

Demontaż
 1. Podnieść wycieraczkę do pozycji 

poionowej.  
 2. Zatrzask pióra wycieraczek nacisnąć 

w kierunku ramienia wycieraczki i 
przesuwać pióro na dół (w kierunku 
podstawy ramienia). 

 3. W momencie, gdy pióro i ramię 
są w stosunku do siebie prawie 
prostopadłe, pióro wysunąć z 
ramienia. 

Codzienne	czynności	kontrolne
Spryskać szybę przednią i potem włączyć wycieraczki szyby przedniej, w celu 
zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowo wytartych powierzchni.  Oprócz tego 
sprawdzić, czy wszystkie funkcje wycierania, czyli „ wycieranie w odstępach 
czasu“, „LO“ i „HI“ działają prawidłowo. 
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Montaż
 1. Pióro wkładać i przy tym 

przytrzymywać go prawie prostopadle 
do ramienia wycieraczki. 

MFU770SH011501

Wycisnąć listwę

 2. Następnie pióro i ramię skierować w 
tym samym kierunku i pióro wciskać 
do góry do momentu, gdy zatrzaśnie 
się w swoim miejscu na ramieniu. 

Nie opuszczać wycieraczki na szkło • 
bez pióra; szyba przednia mogłaby 
się porysować.
Podczas każdej wymiany pióra • 
wycieraczki sprawdzić, czy pióro 
jest prawidłowo umieszczone na 
swoim miejscu.  W przypadku 
niedotrzymania tej instrukcji pióro 
wycieraczki może się przesunąć 
podczas włączenia wycieraczek.

PORADA
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Przełączyć włącznik rozrusznika do pozycji „ON“ (załączone) i potem sprawdzić, jak 
się zapalają i jak świecą reflektory, kierunkowskazy i pozostałe światła zewnętrzne. 
Oprócz tego wcisnąć pedał hamulca w celu sprawdzenia, czy zapalą się światła 
hamowania i dźwignię zmiany biegów przestawić w położenie „R“ (bieg wsteczny).
Sprawdzić również, czy światła nie są uszkodzone lub poluzowane. 

Reflektory	i	kierunkowskazy

Żarówka	nie	świeci	 
	 →	patrz	strona		 8-24

Przednie
Model NHR

Tylna	strona

LNU8Z0SH014801

Oświetlenie 
tablicy 
rejestracyjnej

Światło cofania

Kierunkowskaz

Światło tylne 
i światło hamowania 

LNU8Z0SH014701

Kierunkowskaz

Światło obrysowe

Boczne światło

Tylne światło 
odblaskowe

Reflektory

Światło 
przeciwmgielne

Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS

LNU8Z0SH015001

Kierunkowskaz

Światło przeciwmgielne

Światło 
drogowe/mijania

Boczne światło

Światło odblaskowe
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Obsługa	akumulatora

Przed kontrolą akumulatora zawsze wyłączyć silnik. • 
Elektrolit akumulatora to rozrzedzony kwas siarkowy.  Zachować szczególną • 
ostrożność i unikać kontaktu płynu ze skórą, odzieżą lub częściami metalowymi. 
Zawsze odłączać ujemny zacisk w pierwszej kolejności. Zawsze podłączać • 
ujemny  zacisk jako ostatni.

Akumulator nigdy nie może być napełniony elektrolitem ponad maksymalny • 
poziom. W przypadku niedotrzymania ww. instrukcji, może dojść do rozlania 
elektrolitu akumulatora i do zardzewienia zacisków akumulatora oraz 
pozostałych części.  Jeśli elektrolit akumulatora rozleje się, natychmiast spłukać 
rozlany elektrolit wodą.
Podczas każdego dolewania elektrolitu, akumulator trzeba doładować (podczas • 
jazdy samochodem). Jeśli akumulator nie będzie doładowany, elektrolit 
akumulatora może  zamarznąć, szczególnie w miesiącach zimowych, i 
uszkodzić obudowę akumulatora. 
Jeśli poziom elektrolitu akumulatora stale opada w szybkim tempie, zlecić • 
w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks 
przegląd samochodu. 

Używanie lub ładowanie akumulatora w przypadku, gdy elektrolit akumulatora • 
jest poniżej minimalnego poziomu, może przyspieszyć zużycie akumulatora i 
spowodować niebezpieczne sytuacje, na przykład wydzielanie ciepła lub nawet 
eksplozję.
Jeśli elektrolit akumulatora będzie w kontakcie z oczami, natychmiast oczy • 
wypłukać dużą ilością wody i opłukiwać je co najmniej przez pięć minut. 
Następnie skontaktować się z lekarzem. 
Podczas używania narzędzi lub innych przedmiotów metalowych w okolicy • 
akumulatora, zwracać uwagę, żeby nie dotykać dodatniego zacisku  
akumulatora. Ponieważ sam pojazd przewodzi energię elektryczną, każdy 
kontakt może spowodować spięcie i bardzo niebezpieczne porażenie prądem 
elektrycznym.
Akumulator pojazdu produkuje łatwo palny gaz. Z tego powodu nie wykonywać • 
żadnych czynności w pobliżu akumulatora, które są  źródłem ognia, iskier ani 
żarzących się przedmiotów. W przypadku niedotrzymania ww. instrukcji, w razie 
zapalenia się gazu azotowego może nastąpić wybuch. Do ścierania elektrolitu 
akumulatora użyć zwilżonej szmatki. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

PORADA
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Akumulator utrzymywać czysty.  Jeśli akumulator pozostanie zanieczyszczony, 
zanieczyszczenia mogą zmieszać się z elektrolitem akumulatora, może dojść do 
uszkodzenia płytek akumulatora, do spięć na powierzchni akumulatora lub do 
zmniejszenia żywotności akumulatora. 

Środki	zapobiegawcze	podczas	pracy	z	akumulatorem	

Przeprowadzanie	kontroli	i	
konserwacji
Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych 
i konserwacji akumulatora oraz pozostałych 
części układu elektrycznego, włącznik 
rozrusznika przekręcić do położenia  
„LOCK“ (zablokowane), WYŁĄCZYĆ 
wszystkie pozostałe włączniki i odłączyć 
ujemne klamry akumulatora od zacisków. 
Jeśli czynności kontrolne lub konserwacja 
będzie wykonywana z włączonym 
akumulatorem, istnieje niebezpieczeństwo 
uszkodzenia części elektrycznych. 

Demontaż	akumulatora	
Jeśli akumulator ma być wyjęty, najpierw odłączyć przewód od ujemnego  zacisku. 
Jeśli przewód akumulatora pozostanie przyłączony do zacisku ujemnego, każdy 
kontakt narzędziem lub innym przedmiotem między zaciskiem  dodatnim i karoserią 
samochodu, może doprowadzić do niebezpiecznego porażenia prądem elektrycznym. 
Układ elektryczny również może się uszkodzić
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Wymiana	akumulatora
 1. Akumulator przed ładowaniem wyjąć 

z samochodu, umieścić w miejscu 
z dobrą wentylacją i odkręcić korki 
akumulatora.  Jeśli samochód ma być 
doładowany w samochodzie, najpierw 
odłączyć przewody akumulatora. 

 2. Podczas każdego podłączenia lub 
odłączenia ładowarki od akumulatora 
sprawdzić, czy ładowarka jest 
wyłączona.

 3. Przewody akumulatora muszą 
być odłączone podczas szybkiego 
ładowania.  
W przeciwnym razie alternator może 
się spalić. 

MFU770SH008701

Kabel akumulatora
Korek akumulatora

Użycie	akumulatora	w	charakterze	bezpośredniego	źródła	zasilania	
Akumulatora nie używać w charakterze bezpośredniego źródła zasilania z prądem 
dwunastu Woltów. 
W przypadku konieczności użycia akumulatora w charakterze bezpośredniego źródła 
zasilania, zasięgnąć informacji w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks. 

Montaż	akumulatora
 1. Podczas wkładania akumulatora do samochodu sprawdzić, czy akumulator jest 

włożony w dobrym kierunku i czy jest uchwycony. Akumulator nie może być 
nigdzie poluzowany.  Jeśli akumulator jest umieszczony nieprawidłowo, obudowa 
i płytki akumulatora mogą doznać uszkodzenia na skutek drgań podczas jazdy. 

 2. Przy podłączaniu zacisków przewodów akumulatora najpierw podłączyć z 
zaciskiem dodatnim a potem z  ujemnym. 

Uważać, by podczas podłączania przewodów akumulatora nie zamienić • 
dodatni i ujemny zacisk.  Błędne podłączenie do tych zacisków może oznaczać 
doprowadzenie zbyt dużego prądu i spalenie alternatora lub okablowania 
samochodu. 

Nie zbliżać się z otwartym ogniem w pobliże ładowanego akumulatora.  • 
Podczas ładowania akumulator produkuje gaz łatwopalny; niedotrzymanie tej 
instrukcji może spowodować pożar lub wybuch. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTROŻNIE



7-141SERWIS I KONSERWACJA 

Model	dwudrzwiowy
Akumulator znajduje się prawe dokładnie 
na środku ramy podwozia podwozia. 

Codzienne	czynności	kontrolne
Zdjąć obudowę akumulatora i sprawdzić, 
czy poziom elektrolitu akumulatora znajduje 
się w określonych granicach. 
Poziom elektrolitu akumulatora powinien 
być w granicach „UPPER LEVEL“ - góra 
granica i „LOWER LEVEL“ - dolna granica. 
Jeśli poziomu elektrolitu nie można 
sprawdzić wizualnie, samochód lekko 
rozhuśtać.  
Jeśli na obudowie nie ma żadnych 
oznaczeń, odpowiedni poziom elektrolitu 
jest wtedy, gdy odległość od wierzchołka 
płytek akumulatora wynosi 10 do 15 mm. 

Uzupełnienie	elektrolitu	
akumulatora
Jeśli wewnątrz akumulatora jest zbyt mała 
ilość elektrolitu, zdjąć pokrywę i zatyczkę 
a potem uzupełnić wodą destylowaną 
do momentu zbliżenia poziomu „UPPER 
LEVEL“ lub do poziomu, gdy odległość od 
wierzchu płytek będzie wynosić 10 do 15 
mm.  Po uzupełnieniu wody destylowanej 
bezpiecznie przymocować zatyczki i 
obudowę akumulatora.

Kontrola	poziomu	elektrolitu	akumulatora

LNU8Z0SH026001

10 do 15mm

Płytki 
akumulatora

MFU770SH008401

Poziom 
górny

Poziom 
dolny

Pokrywa akumulatora

Akumulator nigdy nie może być napełniony elektrolitem ponad maksymalny • 
poziom „UPPER LEVEL“.  W przypadku niedotrzymania ww. instrukcji, 
może dojść do rozlania elektrolitu akumulatora i do zardzewienia zacisków 
akumulatora oraz pozostałych części.  Jeśli elektrolit akumulatora rozleje się, 
natychmiast spłukać rozlany elektrolit wodą.
Podczas każdego dolewania elektrolitu akumulatora, akumulator trzeba • 
doładować (podczas jazdy samochodem).  Jeśli akumulator nie będzie 
doładowany, elektrolit akumulatora może zamarznąć, szczególnie w miesiącach 
zimowych, i uszkodzić obudowę akumulatora. 
Jeśli poziom elektrolitu akumulatora stale opada w szybkim tempie, zlecić • 
w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks 
przegląd samochodu. 

PORADA
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Akumulator nigdy nie może być napełniony elektrolitem ponad maksymalny • 
poziom „UPPER LEVEL“.  W przypadku niedotrzymania ww. instrukcji, 
może dojść do rozlania elektrolitu akumulatora i do zardzewienia zacisków 
akumulatora oraz pozostałych części. Jeśli elektrolit akumulatora rozleje się, 
natychmiast spłukać rozlany elektrolit wodą.
Podczas każdego dolewania elektrolitu akumulatora, akumulator trzeba • 
doładować (podczas jazdy samochodem).  Jeśli akumulator nie będzie 
doładowany, elektrolit akumulatora może zamarznąć, szczególnie w miesiącach 
zimowych, i uszkodzić obudowę akumulatora. 
Jeśli poziom elektrolitu akumulatora stale opada w szybkim tempie, zlecić • 
w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks 
przegląd samochodu. 

Model	czterodrzwiowy
Otworzyć drzwiczki do kontroli akumulatora, 
które znajdują się pod lewą stroną tylnego 
siedziska i sprawdzić poziom elektrolitu 
akumulatora. 

Codzienne	czynności	kontrolne
Zdjąć korek i popatrzyć do środka. Poziom 
elektrolitu jest wystarczający, jeśli poziom 
znajduje się zaraz pod otworem.

Uzupełnienie	elektrolitu	
akumulatora
Jeśli poziom elektrolitu w akumulatorze jest 
zbyt niski, dolać wodę destylowaną, aby 
poziom od powierzchni płytek akumulatora 
wynosił 10 do 15 mm. 

LNU770SH011101

Drzwiczki kontrolne akumulatora

PORADA
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 1. Gęstość właściwą elektrolitu 
akumulatora sprawdzić za pomocą 
gęstościomierza.  Jeśli gęstość 
właściwa jest zbyt niska, akumulator 
trzeba doładować. 

Kontrola	gęstości	właściwej	elektrolitu	akumulatora

Gęstość właściwa przy temperaturze 
akumulatora  

20°C 
1.27 - 1.29

 1. Sprawdzić, czy nie są poluzowane lub 
zardzewiałe zaciski akumulatora. 

 2. Jeśli zacisk jest zardzewiały i jest 
na nim biały proszek, proszek zmyć 
ciepłą wodą i zacisk wytrzeć na 
sucho.  Zbyt zardzewiałe zaciski 
trzeba wyszczotkować szczotką 
drucianą lub papierem ściernym.

 3. Po wyczyszczeniu nasmarować je 
cienką warstwą smaru i bezpiecznie 
podłączyć przewody akumulatora. 
Zwracać uwagę na prawidłowe 
podłączenie przewodów.  
Czynności, które trzeba przedsięwziąć 
, gdy nastąpi zupełne rozładowanie 
akumulatora, są opisane w rozdziale 
„Postępowanie przy rozładowanym 
akumulatorze“.

Kontrola	zacisków	akumulatora

Moment dokręcania nakrętek zacisków
5 - 7 Nm (0,5 - 0,7 kgf·m/43	-	61	lb·in)

HCU7C0SH013301

Gęstościomierz

Rozładowany	akumulator 
	 →	patrz	strona	 8-12
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Filtry	automatycznej	klimatyzacji	 V

LNU770MH001101

Sprzączki

Demontaż	wewnętrznego	filtra	
powietrza	 
(wszystkie	modele)
 1. Odkręcić śruby w środku zacisków, 

które przetrzymują obudowę, 
wyciągnąć zaciski. 

 2. Naciskając do góry zdjąć obudowę.

 3. Wyjąć filtr.  Odkurzaczem lub tym 
podobnym urządzeniem odkurzyć 
proch i zabrudzenia. 

LNU770SH015401

Filtr powietrza 
(wewnętrzny)

Podczas wyjmowania filtra • 
unikać ingerencji do przewodów 
elektrycznych.  
W celu zapobieżenia uszkodzenia • 
filtra, do czyszczenia nie używać 
twardych szczotek.

PORADA
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Montaż	wewnętrznego	filtra	powietrza	(wszystkie	modele)
 1. Filtr założyć z powrotem postępując w odwrotnej kolejności niże podczas 

montażu.  

Sprawdzić, czy filtr jest dobrze usadowiony na swoim miejscu.  • 
W przeciwnym razie filtr podczas jazdy może wydawać odgłosy trzaskania lub 
może się poluzować, co jest bardzo niebezpieczne. 
Samochód nie można używać, jeśli filtr jest wyjęty lub źle założony.  W • 
przypadku niedotrzymania tej instrukcji, układ klimatyzacyjny może doznać 
uszkodzeń na skutek przedostania się do układu zanieczyszczeń, pyłu itp.

Demontaż	zewnętrznego	filtra	
powietrza	 
(modele	NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/
NPS)
 1. Wyjąć filtr, który znajduje się pod płytą 

rozdzielczą po stronie pasażera. Po 
obu stronach wcisnąć bezpieczniki 
filtra i filtr wyjąć. 

 2. Odkurzaczem lub tym podobnym 
urządzeniem odkurzyć proch i 
zabrudzenia. 

W celu zapobieżenia uszkodzenia • 
filtra, do czyszczenia nie używać 
twardych szczotek.LNU8Z0SH023201

Filtr powietrza 
(wewnętrzny)

Montaż	zewnętrznego	filtra	powietrza	(modele	NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS)
 1. Filtr założyć z powrotem postępując w odwrotnej kolejności niż podczas montażu.  

Sprawdzić, czy filtr jest dobrze usadowiony na swoim miejscu.  W przeciwnym • 
razie filtr podczas jazdy może wydawać odgłosy trzaskania lub może się 
poluzować, co jest bardzo niebezpieczne.
Samochodu nie można używać, jeśli filtr jest wyjęty lub źle założony.  W • 
przypadku nie dotrzymania tej instrukcji, układ klimatyzacyjny może doznać 
uszkodzeń na skutek przedostania się do układu zanieczyszczeń, pyłu, wody, 
śniegu itp.

OSTROŻNIE

PORADA

PORADA
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Układ klimatyzacyjny nie będzie skutecznie chłodził kabinę, jeśli poziom czynnika 
chłodzącego w układzie będzie zbyt niski. Czynnik chłodzący uzupełniać zawsze, gdy 
jest to potrzebne.
W celu uzupełnienia czynnika chłodzącego zawsze skontaktować się z najbliższą 
autoryzowaną stacją obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 

Płyn	chłodzący	 V

Eksploatacja układu klimatyzacyjnego w przypadku zbyt niskiego poziomu • 
czynnika chłodzącego spowoduje nie zmniejszenie skuteczności chłodzenia, 
ale również może doprowadzić do uszkodzenia układu klimatyzacyjnego. 
Układ klimatyzacyjny tego samochodu wykorzystuje nowy czynnik chłodzący • 
HFC134a (R134a).  Nie stosować żadnego innego rodzaju czynnika 
chłodzącego. W celu ochrony środowiska naturalnego dopilnować, aby 
do powietrza nie ulotnił się czynnik chłodzący. Dlatego, gdy zaistnieje 
potrzeba wymiany czynnika chłodzącego, skontaktować się z najbliższym 
autoryzowanym punktem obsługi samochodów marki Isuzu Trucks lub z innym 
serwisem samochodowym, który posiada urządzenia do regeneracji gazu.

PORADA
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KONSERWACJA	WNĘTRZA	I	ELEMENTÓW	
ZEWNĘTRZNYCH	SAMOCHODU

●	Konserwacja	części	zewnętrznych	samochodu 7-148

●	Konserwacja	wnętrza	samochodu	 7-151
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Mycie	
Jeśli samochód jest eksploatowany w 
warunkach, w których substancje stałe 
przywarły do części zewnętrznych, 
substancje stałe mogą wywołać reakcję 
chemiczną z częściami lakierowanymi. 
W wyniku tego mogą się pojawić plamy, 
zabarwienia lub rdzewienie części. Te 
substancje stałe mogą przedostać się 
do części mechanicznych i negatwynie 
wpłynąć na ich działanie lub tworzyć opór 
aerodynamiczny.  Dlatego w następujących 
przypadkach samochód trzeba umyć i 
usunąć obce substancje stałe. 
 • Jeśli do części lakierowanych 

przywarły sadze, żelazny pył, odchody 
ptaków, soki z drzew lub substancje 
tłuste ze smoły powęglowej lub dymu. 

 • Jeśli samochód był eksploatowany w 
rejonach nadmorskich.  

 • Jeśli samochód był eksploatowany na 
drogach, które były konserwowane 
substancjami chemicznymi.  

 • Jeśli na części zewnętrzne 
samochodu przywarła duża ilość błota 
lub zabrudzeń. 

 1. Strumieniem wodnym umyć podwozie 
i nadwozie.

 2. Zamknąć wszystkie drzwi i neutralnym 
środkiem czyszczącym umyć 
blaszane części karoserii kabiny i 
przestrzeni załadunkowej. 

 3. Szczotką i środkiem czyszczącym 
wyczyścić koła i opony.

 4. Po zmyciu resztek środka 
czyszczącego, skórką zamszową lub 
czystą szmatą usunąć całą wilgoć i 
krople wody. 

Konserwacja	części	zewnętrznych	samochodu

Wnętrze samochodu nie czyścić bezpośrednim strumieniem wody.  W • 
przypadku niedotrzymania tej instrukcji, może dojść do awarii lub uszkodzenia 
elektronicznych jednostek sterujących i części elektrycznych lub do 
zardzewienia podłogi wnętrza samochodu. 
Wodę z wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących nie kierować • 
bezpośrednio na elektryczne złącza.  W przypadku niedotrzymania tej instrukcji 
może dojść do błędnego działania układu elektrycznego.

OSTROŻNIE
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W przypadku ciemnego lakieru lub metalizy w razie skorzystania z • 
automatycznej myjni samochodów osobowych lub ciężarowych, polakierowane 
części mogą zostać uszkodzone przez szczotki, utracić połysk lub być bardzo 
porysowane. 
Nie wlewać dużej ilości wody w otwory doprowadzające powietrze.• 
Wodą nie myć przestrzeń silnika lub części elektryczne.  W przypadku • 
niedotrzymania tej instrukcji mogą pojawić się problemy z uruchamianiem lub 
eksploatacją silnika lub układu elektrycznego. 
Przed myciem samochodu sprawdzić, czy wszystkie lusterka wsteczne są • 
uchylone i czy antena jest odkręcona z dachu samochodu. 
W przypadku korzystania z automatycznych myjni samochodów osobowych lub • 
ciężarowych, unikać myjni, które w czasie mycia korzystają z wody o wysokiej 
temperaturze i wody pod wysokim ciśnieniem. W przypadku niedotrzymania 
tej instrukcji, może dojść do zniekształcenia na skutek ciepła, pęknięcia 
plastikowych części lub przedostania się wody do kabiny. 
W przypadku skorzystania z automatycznej myjni samochodów osobowych lub • 
ciężarowych upewnić się, że została zachowana minimalna odległość dysz od 
samochodu 0,4 m i że przy myciu okien drzwi woda jest kierowana prostopadle 
do powierzchni szyby. 
Sprawdzić, czy środek czyszczący został zupełnie zmyty i wytarty.  Jeśli środek • 
czyszczący nie został zupełnie usunięty i samochód jest eksploatowany, 
to szczególnie w przypadku bardzo alkaicznych środków czyszczących 
(typowo środki stosowane w przemyśle), zagraża niebezpieczeństwo pęknięć 
włosowatych na szkłach refletorów.  Przed użyciem zawsze dokładnie 
przeczytać instrukcje producenta środka czyszczącego. 
Proch lotny, który przywrze, na przykład w wyniku opadów deszczowych, na • 
przedni zderzak, może być trudny do usunięcia.  
W takim wypadku zastosować środek czyszczący do usuwania prochu dostępny 
w handlu. Następnie zastosować wosk, który jest przeznaczony do stosowania 
na części plastikowe. 

LNU8Z0SH015401

Zderzak czołowy

PORADA
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Woskowanie
Części lakierowane lub chromowane samochodu trzeba woskować raz lub dwa razy 
w miesiącu, ewentualnie zawsze, gdy woda z nich nie spływa.  Wosk nie może być 
stosowany w miejscu, gdzie jest bezpośrednie działanie promieni słonecznych i 
temperatura powierzchni lakierowanej nie może przekroczyć 40ºC. 
Zawsze dotrzymywać instrukcji podanych na produkcie woskowym. 

Wosku nie stosować na szybę przednią.  W przypadku niedotrzymania tej • 
instrukcji, wynikiem tego może być dyfuzyjne odbicie światła, co z kolei 
ograniczy widoczność z samochodu. 

Nie stosować wosku zawierającego substancje cierne.  W przypadku • 
niedotrzymania tej instrukcji, może dojść do porysowania części lakierowanych 
lub części plastikowych. 
Zastosowanie wosku na części gumowe może doprowadzi do stałego • 
rozjaśnienia tych części. 

Wosku nie stosować na szybę przednią.  Warstwa wosku może ograniczyć • 
widoczność w czasie deszczu i również doprowadzić do nieprawidłowego 
działania wycieraczek szyby przedniej. 
Jeśli olej silnikowy lub smar będzie w kontakcie z szybą przednią, może • 
to spowodować plamy lub zabarwienia. Te substancje trzeba natychmiast 
wyczyścić. 

Przechowywanie	samochodu
W celu zachowania atrakcyjnego wyglądu samochodu należy dobrze rozważyć miejsce 
przechowywania samochodu.  
Jeśli samochód ma być przechowywany przez dłuższy czas w którymś z poniższych 
miejsc, powierzchnie lakierowane mogą doznać zmian w formie plam, zabarwień lub 
zardzewienia części. 
 • Miejsce, w którym samochód jest narażony na dużą ilość tłustych substancji 

stałych, sadz, ciężkiego kurzu lub prochu metalowego. 
 • Obszary w pobliżu zakładów farmaceutycznych lub innych ośrodków emitujących 

substancje chemiczne. 
 • Rejony nadmorskie 
 • Miejsca, w których samochód jest narażony na dużą iloć martwych owadów, 

odchodów ptaków lub soków z drzew. 

OSTROŻNIE

PORADA

UWAGA



7-151SERWIS I KONSERWACJA 

Konserwacja	szyby	przedniej	
Jeśli szyba przednia nie jest całkowicie 
wyczyszczona wycieraczkami, szybę 
przednią należy wyczyścić dobrej jakości 
środkiem czyszczącym przeznaczonym do 
czyszczenia szkła. 

Konserwacja	wnętrza	samochodu	
Zanieczyszczenia i kurz z wnętrza kabiny usunąć środkiem czyszczącym do 
samochodów i powierzchnie wytrzeć na czysto szmatką zwilżoną ciepłą lub zimną 
wodą.  

Podczas czyszczenia wnętrza kabiny nie używać bezpośredniego strumienia wody. W • 
przypadku niedotrzymania tej instrukcji może dojść do awarii samochodu i ewentualnie 
do pożaru, jeśli woda przedostanie się do układu elektrycznego samochodu. 
Do czyszczenia pasów bezpieczeństwa nie używać eteru, benzyny ani innego • 
rozpuszczalnika organicznego.   
Pas bezpieczeństwa ponadto nigdy nie może być bielony lub zabarwiany. W 
przypadku niedotrzymania tej instrukcji może dojść do ograniczenia działania lub siły 
pasa bezpieczeństwa. W razie wypadku pasy mogłyby działać nieprawidłowo, co z 
kolei doprowadzi do poważnych zranień zagrażających życiu. Podczas czyszczenia 
w celu wykonania delikatnej konserwacji pasów bezpieczeństwa należy użyć ciepłej 
wody z małą ilością rozpuszczonego neutralnego środka czyszczącego. 

Wnętrze samochodu nigdy nie może być czyszczone roztworami kwasowymi • 
lub alkaicznymi, eterem, benzyną lub innym rozpuszczalnikiem organicznym.  W 
przeciwnym razie mogą się pojawić zabarwienia lub plamy.  Trzeba zwrócić uwagę 
na to, że niektóre rodzaje środków czyszczących zawierają te substancje.  Starannie 
przeczytać etykietki środuktów czyszczących. 
Odświeżacze powietrza (w płynie, stałe, żelowe lub płytkowe) nie mogą być w kontakcie • 
z częściami wewnątrz samochodu (np. system klimatyzacyjny czy radiowy) ani się na 
nie rozlać.   Mieszanki, które te produkty zawierają mogą spowodować zabarwienia, 
plamy lub odpryski. 
Środki czyszczące na szkło, które zawierają te mieszanki, nie mogą być użyte do • 
czyszczenia wewnętrznej powierzchni szyby przedniej lub szkieł okiennych.  Do 
czyszczenia szkła użyć szmatki nawilżonej w ciepłej lub zimnej wodzie. 

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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W przypadku zanieczyszczonego pasa bezpieczeństwa może pojawić się problem 
ze zwijaniem. Z tego powodu jest wymagana regularna kontrola i konserwacja pasów 
bezpieczeństwa. 

Pasy bezpieczeństwa mogą utracić swoją wytrzymałość w przypadku • 
wybielania lub zabarwiania, czyszczenia benzyną, rozpuszczalnikiem lub inną 
substancją lotną. 
Nie wykonywać demontażu mechanizmu pasu bezpieczeństwa w celu usunięcia • 
substancji obcych lub przedmiotów, które zakleszczyły się w blokadzie pasu 
bezpieczeństwa.  Zlecić kontrolę i konserwację w najbliższej autoryzowanej 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 

Konserwacja	pasów	bezpieczeństwa

Czyszczenie	uchwytu	pasu	
bezpieczeństwa	
 1. Kawałek materiału bawełnianego, 

gazy hydrofilowej lub podobnego 
materiału o szerokości około 50 mm 
zgiąć do kąta prostego. 

 2. Zmieszać jedną część neutralnego 
środka czyszczącego z około 
dwudziestoma częściami ciepłej 
wody. 

 3. Materiał nawilżyć w podanej 
mieszance środka czyszczącego 
i wody, przeciągnąć przez uchwyt 
pasa bezpieczeństwa i przesuwać 
w poprzek tam i z powrotem do 
momentu zupełnego wyczyszczenia. 

 4. Materiał wyjąć, suchą szmatką 
wytrzeć uchwyt pasa bezpieczeństwa 
i pozostawić do wyschnięcia nie 
narażając na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych.

 5. Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa 
zwija i odwija się prawidłowo. 

HCU8Z0SH001101

Uchwyt 
pasa 
bezpieczeństwa Pas bezpieczeństwa

Szmatka

W celu przeciśnięcia materiału • 
przez uchwyt pasa bezpieczeństwa 
lub w celu usunięcia niepodatnych 
zabrudzeń nie używać żadnych 
narzędzi.  Taki przedmiot mógłby 
uszkodzić części plastikowe oraz 
pas bezpieczeństwa. 

OSTROŻNIE

PORADA
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MFU770SH010801

Odległość

Odległość

Czyszczenie	pasa	bezpieczeństwa	
 1. Wyciągnąć cały pas bezpieczeństwa i 

sprawdzić różnice w kolorze przedniej 
i tylnej części. 

 2. Zmieszać jedną część neutralnego 
środka czyszczącego z około 
dwudziestoma częściami ciepłej wody. 

 3. Nawilżyć szczoteczkę do paznokci 
lub inną szczoteczkę z miękkimi 
szczecinami (z nylonu lub podobnego 
materiału) w ciepłej wodzie i wyczyścić 
zabrudzenia. 

 4. Suchą szmatką wysuszyć pas 
bezpieczeństwa na sucho i potem 
pozostawić pas do wysuszenia poza 
bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych.

 5. Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa 
zwija i odwija się prawidłowo. 

W przypadku nie wykonania wyżej • 
opisanej metody konserwacji w 
celu poprawienia działania pasa 
bezpieczeństwa za pośrednictwem 
pasa zwijanego, możliwe jest, że 
pas bezpieczeństwa dotyka się 
okładziny słupka drzwiowego. 
W takim przypadku zlecić kontrolę 
i konserwację w najbliższej 
autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks. 
jeśli pas nie zwija i nie odwija się • 
prawidłowo lub jeśli podczas kontroli 
będą stwierdzone takie problemy 
jak poluzowane części mocujące, 
zniekształcenie metalowych 
części, uszkodzenia, rozdarcia lub 
zabarwienia pasa, zlecić wymianę w 
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks. 

Konserwacja	tapicerki
Zabrudzenia i proch wyczyścić odkurzaczem domowym. 
Nie wyciągać dywanika.  Stosować powszechne domowe środki czyszczące i sposoby 
usuwania plam od jedzenia, napojów i tym podobnych. 
Stosować neutralne środki czyszczące lub produkty do czyszczenia, które są 
oznaczone jako środki czyszczące na bazie wyższych alkoholi.

HCU7C0SH017601

Pas 
bezpieczeństwa

Szczotka

PORADA
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INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

● Kontrola i przeglądy 7-157

● Harmonogram przeglądów NLR 85/NLS 85/NMR 85/NNR 85/
NPR 85 7-158

● Harmonogram przeglądów NPR 75 7-164
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Kontrola i przeglądy

Harmonogram przeglądów

W celu bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji samochodu zalecamy regularnie 
wykonywać czynności kontrolne i przegląd zgodnie z harmonogramem przeglądów, 
który jest opisany w niniejszym rozdziale.

Aby eksploatacja samochodu była jak najtańsza, ważne jest by zlecić wykonanie 
czynności kontrolnych i przeglądów zgodnie z harmonogramem w autoryzowanym 
punkcie obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.
Każda czynność kontrolna wymagająca demontażu lub zastosowania specjalistycznych 
narzędzi musi byś wykonana w autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks

Litery zastosowane do oznakowania rodzaju czynności kontrolnej/
przeglądu
I: Kontrola, czyszczenie lub naprawa bądź wymiana
A: Regulowanie
R: Wymiana
T: Dokręcenie wymaganym  momentem dociągającym
L: Smarowanie
D: Kontrola, czyszczenie, ustawienia wykonywane przez kierowcę

Podczas kontroli poniżej podanych pozycji również wykonać czynności • 
kontrolne standardowych pozycji kontrolnych.

*: Jeśli samochód jest eksploatowany w trudnych warunkach, czynności kontrolne i 
przeglądy należy wykonywać częściej.

Harmonogram przeglądów podczas 
eksploatacji w trudnych warunkach  
 → patrz strona 7-168

PORADA
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Harmonogram przeglądów NLR 85/NLS 85/NMR 85/NNR 85/NPR 85 (I część):
I: Kontrola, czyszczenie lub naprawa bądź wymiana;  D: Kontrola, czyszczenie, regulacja 
wykonana przez kierowcę; T: Dokręcenie wymaganym momentem; L: Smarowanie; A: 
Regulowanie; R: Wymiana

Okres serwisowania x 1 000 km 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Na podstawie licznika przebiegu 
kilometrów lub miesięcy (w 
zależności od tego co nastąpi 
wcześniej)

x 1 000 mil 0.6 3.1 6.2 9.3 12.4 15.5 18.6 21.7 24.9 28.0 31.1 34.2 37.3 40.4 43.5 46.6 49.7 52.8 55.9 59.0 62.1 65.2 

*  Olej silnikowy - - - R - - R - - R - - R - - R - - R - - R lub co 12 miesięcy

*  Filtr oleju silnikowego - - - R - - R - - R - - R - - R - - R - - R lub co 12 miesięcy
Filtr paliwa - - - - - - - - - R - - - - - - - - R - - - lub co 12 miesięcy
Filtr paliwa wstępny - - - - - - - - - R - - - - - - - - R - - - lub co 12 miesięcy

* Wkładka filtra powietrza - - D - D - I - D R - D - D - I - D R - D - lub co 12 miesięcy
Obroty jałowe i przyspieszenie - - - - D - - - D - - - I - - - D - - - D - lub co 24 miesiące
Luzy zaworowe - - - - - - - - - A - - - - - - - - A - - - lub co 12 miesięcy
 Poluzowanie lub uszkodzenie wlewu zbiornika paliwa i 
układu paliwa - - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - lub co 24 miesiące

Naprężenie i uszkodzenie pasa napędowego D - D - D - I - D - D - I - D - D - I - D - lub co 6 miesięcy
Płyn chłodzący - - - - - - - - - R - - - - - - - - R - - - lub co 24 miesiące

*    Uszkodzenie lub poluzowanie układu wydechowego, 
hamulca wydechowego, wydechowego zaworu 
dławiącego lub przymocowanie tych części

- - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - lub co 18 miesięcy

Układ chlodzenia - - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - lub co 12 miesięcy
Układ dolotowy - - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - lub co 12 miesięcy
Praca silnika - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
Płyn przekładniowy - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 27 miesięcy
Skok i luz pedału sprzęgła - D D I D D I D D I D D I D D I D D I D D I lub co 3 miesiące
Olej przekładniowy - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 24 miesiące
Olej zrobotyzowanej skrzyni biegów - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 24 miesiące
Luz mechanizmu zmiany biegów - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - lub co 36 miesięcy
Linki zmiany biegów - - - - - - A - - - - - A - - - - - A - - - lub co 18 miesięcy
* Olej przekładni i przekładni rozdzielczej (model 4WD) - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 24 miesiące
* Wał napędowy, przeguby i łożyska - - - L - - L - - - - - L - - - - - L - - - lub co 12 miesięcy
Luz przegubów wału napędowego - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 6 miesięcy
Zużycie rowków wału napędowego - - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - lub co 24 miesiące
Mocowanie łożysk i pozostałych części wału 
napędowego - - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - lub co 24 miesiące

Łożysko środkowe wału napędowego - - - L - - L - - - - - L - - - - - L - - - lub co 12 miesięcy
* Przedni wał napędowy, przeguby i łożyska (model 
4WD) - - - L - - L - - L - - L - - L - - L - - L lub co 6 miesięcy

Przymocowanie przegubów przedniego wału 
napędowego (model 4WD) - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 6 miesięcy

Zużycie rowków przedniego wału napędowego (model 
4WD) - - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - lub co 24 miesiące
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Okres serwisowania x 1 000 km 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Na podstawie licznika przebiegu 
kilometrów lub miesięcy (w 
zależności od tego co nastąpi 
wcześniej)

x 1 000 mil 0.6 3.1 6.2 9.3 12.4 15.5 18.6 21.7 24.9 28.0 31.1 34.2 37.3 40.4 43.5 46.6 49.7 52.8 55.9 59.0 62.1 65.2 

*  Olej silnikowy - - - R - - R - - R - - R - - R - - R - - R lub co 12 miesięcy

*  Filtr oleju silnikowego - - - R - - R - - R - - R - - R - - R - - R lub co 12 miesięcy
Filtr paliwa - - - - - - - - - R - - - - - - - - R - - - lub co 12 miesięcy
Filtr paliwa wstępny - - - - - - - - - R - - - - - - - - R - - - lub co 12 miesięcy

* Wkładka filtra powietrza - - D - D - I - D R - D - D - I - D R - D - lub co 12 miesięcy
Obroty jałowe i przyspieszenie - - - - D - - - D - - - I - - - D - - - D - lub co 24 miesiące
Luzy zaworowe - - - - - - - - - A - - - - - - - - A - - - lub co 12 miesięcy
 Poluzowanie lub uszkodzenie wlewu zbiornika paliwa i 
układu paliwa - - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - lub co 24 miesiące

Naprężenie i uszkodzenie pasa napędowego D - D - D - I - D - D - I - D - D - I - D - lub co 6 miesięcy
Płyn chłodzący - - - - - - - - - R - - - - - - - - R - - - lub co 24 miesiące

*    Uszkodzenie lub poluzowanie układu wydechowego, 
hamulca wydechowego, wydechowego zaworu 
dławiącego lub przymocowanie tych części

- - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - lub co 18 miesięcy

Układ chlodzenia - - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - lub co 12 miesięcy
Układ dolotowy - - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - lub co 12 miesięcy
Praca silnika - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
Płyn przekładniowy - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 27 miesięcy
Skok i luz pedału sprzęgła - D D I D D I D D I D D I D D I D D I D D I lub co 3 miesiące
Olej przekładniowy - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 24 miesiące
Olej zrobotyzowanej skrzyni biegów - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 24 miesiące
Luz mechanizmu zmiany biegów - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - lub co 36 miesięcy
Linki zmiany biegów - - - - - - A - - - - - A - - - - - A - - - lub co 18 miesięcy
* Olej przekładni i przekładni rozdzielczej (model 4WD) - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 24 miesiące
* Wał napędowy, przeguby i łożyska - - - L - - L - - - - - L - - - - - L - - - lub co 12 miesięcy
Luz przegubów wału napędowego - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 6 miesięcy
Zużycie rowków wału napędowego - - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - lub co 24 miesiące
Mocowanie łożysk i pozostałych części wału 
napędowego - - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - lub co 24 miesiące

Łożysko środkowe wału napędowego - - - L - - L - - - - - L - - - - - L - - - lub co 12 miesięcy
* Przedni wał napędowy, przeguby i łożyska (model 
4WD) - - - L - - L - - L - - L - - L - - L - - L lub co 6 miesięcy

Przymocowanie przegubów przedniego wału 
napędowego (model 4WD) - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 6 miesięcy

Zużycie rowków przedniego wału napędowego (model 
4WD) - - - - - - I - - - - - I - - - - - I - - - lub co 24 miesiące
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Okres serwisowania x 1 000 km 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Na podstawie licznika przebiegu 
kilometrów lub miesięcy (w 
zależności od tego co nastąpi 
wcześniej)

x 1 000 mil 0.6 3.1 6.2 9.3 12.4 15.5 18.6 21.7 24.9 28.0 31.1 34.2 37.3 40.4 43.5 46.6 49.7 52.8 55.9 59.0 62.1 65.2 

* Olej mechanizmu różnicowego - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 24 miesiące
Sworzeń układu kierowniczego (model ze sztywnym 
mostem przednim) - - - L - - L - - L - - L - - L - - L - - L lub co 9 miesięcy

* Olej mechanizmu różnicowego (model 4WD) - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 24 miesiące

Wycieki oleju z układu wspomagania kierownicy - - D - D - I - D - D - I - D - D - I - D - lub co 6 miesięcy

Płyn wspomagania kierownicy - - - - - - - - - R - - - - - - - - R - - - lub co 24 miesiące

* Luz lub uszkodzenie części układu wspomagania 
kierownicy 

- - D - D - I - D - D - I - D - D - I - D - lub co 6 miesięcy

Luz między zwrotnicą koła przedniego i mostem 
przednim

- - D - D - I - D - D - I - D - D - I - D - lub co 6 miesięcy

Luz lub uszkodzenie mechanizmu sterującego - - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - lub co 24 miesiące

Luz kierownicy - D D I D D I D D I D D I D D I D D I D D I lub co 3 miesiące
Działanie mechanizmu sterującego - D D I D D I D D I D D I D D I D D I D D I lub co 3 miesiące
Geometria kół - - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - lub co 24 miesiące
Przewód wspomagania kierownicy - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - lub co 48 miesięcy
Płyn hamulcowy - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 27 miesięcy

Wycieki płynu z układu hamulcowego - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
Zużycie okładziny szczęk hamulcowych i bębnów 
hamulcowych - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy

Zużycie klocków hamulcowych i tarcz hamulcowych - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy

Skok i luz pedału hamulca - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
Poluzowanie lub uszkodzenie połączeń przewodów 
hamulcowych - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy

Linka hamulca postojowego - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
Działanie hamulca postojowego - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
Skok dźwigni hamulca postojowego - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
Zużycie okładziny szczęk hamulca postojowego - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - lub co 36 miesięcy
Zużycie lub uszkodzenie bębna hamulca postojowego - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - lub co 36 miesięcy
Uszkodzenie mechanizmu zapadkowego hamulca 
postojowego - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - lub co 36 miesięcy

Uszkodzenie resorów piórowych - - D - D - I - D - D - I - D - D - I - D - lub co 6 miesięcy
Poluzowanie lub uszkodzenie zawieszenia mostów - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 6 miesięcy
Wyciek oleju z amortyzatorów - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 6 miesięcy
Poluzowanie tłumika drgań - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 6 miesięcy
Nakrętki i śruby koła D - - T - - T - - T - - T - - T - - T - - T lub co 12 miesięcy
Uszkodzenie koła - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 12 miesięcy
Smarowanie łożyska piasty koła - - - - - - - - - R - - - - - - - - R - - - lub co 24 miesiące
Uszkodzenie oraz ciśnienie w oponach - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 6 miesięcy
Gęstość elektrolitu w akumulatorze - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy

Harmonogram przeglądów NLR 85/NLS 85/NMR 85/NNR 85/NPR 85 (II część):
I: Kontrola, czyszczenie lub naprawa bądź wymiana;  D: Kontrola, czyszczenie, regulacja 
wykonana przez kierowcę; T: Dokręcenie wymaganym momentem; L: Smarowanie; A: 
Regulowanie; R: Wymiana

:
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Okres serwisowania x 1 000 km 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Na podstawie licznika przebiegu 
kilometrów lub miesięcy (w 
zależności od tego co nastąpi 
wcześniej)

x 1 000 mil 0.6 3.1 6.2 9.3 12.4 15.5 18.6 21.7 24.9 28.0 31.1 34.2 37.3 40.4 43.5 46.6 49.7 52.8 55.9 59.0 62.1 65.2 

* Olej mechanizmu różnicowego - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 24 miesiące
Sworzeń układu kierowniczego (model ze sztywnym 
mostem przednim) - - - L - - L - - L - - L - - L - - L - - L lub co 9 miesięcy

* Olej mechanizmu różnicowego (model 4WD) - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 24 miesiące

Wycieki oleju z układu wspomagania kierownicy - - D - D - I - D - D - I - D - D - I - D - lub co 6 miesięcy

Płyn wspomagania kierownicy - - - - - - - - - R - - - - - - - - R - - - lub co 24 miesiące

* Luz lub uszkodzenie części układu wspomagania 
kierownicy 

- - D - D - I - D - D - I - D - D - I - D - lub co 6 miesięcy

Luz między zwrotnicą koła przedniego i mostem 
przednim

- - D - D - I - D - D - I - D - D - I - D - lub co 6 miesięcy

Luz lub uszkodzenie mechanizmu sterującego - - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - lub co 24 miesiące

Luz kierownicy - D D I D D I D D I D D I D D I D D I D D I lub co 3 miesiące
Działanie mechanizmu sterującego - D D I D D I D D I D D I D D I D D I D D I lub co 3 miesiące
Geometria kół - - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - lub co 24 miesiące
Przewód wspomagania kierownicy - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - lub co 48 miesięcy
Płyn hamulcowy - - - I - - I - - R - - I - - I - - R - - I lub co 27 miesięcy

Wycieki płynu z układu hamulcowego - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
Zużycie okładziny szczęk hamulcowych i bębnów 
hamulcowych - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy

Zużycie klocków hamulcowych i tarcz hamulcowych - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy

Skok i luz pedału hamulca - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
Poluzowanie lub uszkodzenie połączeń przewodów 
hamulcowych - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy

Linka hamulca postojowego - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
Działanie hamulca postojowego - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
Skok dźwigni hamulca postojowego - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
Zużycie okładziny szczęk hamulca postojowego - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - lub co 36 miesięcy
Zużycie lub uszkodzenie bębna hamulca postojowego - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - lub co 36 miesięcy
Uszkodzenie mechanizmu zapadkowego hamulca 
postojowego - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - lub co 36 miesięcy

Uszkodzenie resorów piórowych - - D - D - I - D - D - I - D - D - I - D - lub co 6 miesięcy
Poluzowanie lub uszkodzenie zawieszenia mostów - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 6 miesięcy
Wyciek oleju z amortyzatorów - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 6 miesięcy
Poluzowanie tłumika drgań - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 6 miesięcy
Nakrętki i śruby koła D - - T - - T - - T - - T - - T - - T - - T lub co 12 miesięcy
Uszkodzenie koła - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 12 miesięcy
Smarowanie łożyska piasty koła - - - - - - - - - R - - - - - - - - R - - - lub co 24 miesiące
Uszkodzenie oraz ciśnienie w oponach - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 6 miesięcy
Gęstość elektrolitu w akumulatorze - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy
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Okres serwisowania x 1 000 km 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Na podstawie licznika przebiegu 
kilometrów lub miesięcy (w 
zależności od tego co nastąpi 
wcześniej)

x 1 000 mil 0.6 3.1 6.2 9.3 12.4 15.5 18.6 21.7 24.9 28.0 31.1 34.2 37.3 40.4 43.5 46.6 49.7 52.8 55.9 59.0 62.1 65.2 

Kontrola oporu przepływu rury wydechowej lub 
czyszczenie filtra DPD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I lub co 12 miesięcy

Części gumowe czujnika ciśnieniowego w DPD - - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - lub co 12 miesięcy

Kontrola reflektorów, ostrzegawczego sygnału 
dźwiękowego, wycieraczek i spryskiwaczy - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy

Uszkodzenie kołnierza wału napędowego (model 4WD) - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 12 miesięcy

Kontrola nakrętek i śrub podwozia i karoserii - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - lub co 36 miesięcy

Harmonogram przeglądów NLR 85/NLS 85/NMR 85/NNR 85/NPR 85 (III część):

:

I: Kontrola, czyszczenie lub naprawa bądź wymiana;  D: Kontrola, czyszczenie, regulacja 
wykonana przez kierowcę; T: Dokręcenie wymaganym momentem; L: Smarowanie; A: 
Regulowanie; R: Wymiana

:



7-163SERWIS I KONSERWACJA 

Okres serwisowania x 1 000 km 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Na podstawie licznika przebiegu 
kilometrów lub miesięcy (w 
zależności od tego co nastąpi 
wcześniej)

x 1 000 mil 0.6 3.1 6.2 9.3 12.4 15.5 18.6 21.7 24.9 28.0 31.1 34.2 37.3 40.4 43.5 46.6 49.7 52.8 55.9 59.0 62.1 65.2 

Kontrola oporu przepływu rury wydechowej lub 
czyszczenie filtra DPD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I lub co 12 miesięcy

Części gumowe czujnika ciśnieniowego w DPD - - - - - - - - - I - - - - - - - - I - - - lub co 12 miesięcy

Kontrola reflektorów, ostrzegawczego sygnału 
dźwiękowego, wycieraczek i spryskiwaczy - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 9 miesięcy

Uszkodzenie kołnierza wału napędowego (model 4WD) - - - I - - I - - I - - I - - I - - I - - I lub co 12 miesięcy

Kontrola nakrętek i śrub podwozia i karoserii - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - lub co 36 miesięcy



7-164 SERWIS I KONSERWACJA 

Okres serwisowania km 11,250 22,500 33,750 45,000 56,250 67,500 78,750 90,000 101,250 Na podstawie licznika przebiegu 
kilometrów lub miesięcy (w 
zależności od tego co nastąpi 
wcześniej)

mile 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000 42,000 49,000 56,000 63,000

*  Olej silnikowy - R - R - R - R - lub co 14 miesięcy

*  Filtr oleju silnikowego - R - R - R - R - lub co 14 miesięcy
Filtr paliwa - - - R - - - R - lub co 14 miesięcy
Filtr paliwa wstępny - - - R - - - R - lub co 14 miesięcy

* Wkładka filtra powietrza D I D R D I D R D lub co 28 miesięcy

Obroty jałowe i przyspieszenie - I - I - I - I - lub co 14 miesięcy
Luzy zaworowe - - - A - - - A - lub co 28 miesięcy
 Poluzowanie lub uszkodzenie wlewu zbiornika paliwa i 
układu paliwa - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy

Naprężenie i uszkodzenie pasa napędowego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Płyn chłodzący - - - R - - - R - lub co 24 miesięcy

*   Uszkodzenie lub poluzowanie układu wydechowego, 
hamulca wydechowego, wydechowego zaworu 
dławiącego albo przymocowanie tych części

- I - I - I - I - lub co 14 miesięcy

Układ chlodzenia - I - I - I - I - lub co 12 miesięcy
Układ dolotowy Co 30 000 km (18 000 mil) lub co 12 miesięcy: I
Praca silnika D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Płyn przekładniowy D I D R D I D R D lub co 28 miesięcy
Skok i luz pedału sprzęgła D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
* Olej przekładniowy - I - R - I - R - lub co 24 miesiące
Olej zrobotyzowanej skrzyni biegów - I - R - I - R - lub co 24 miesiące
Luz mechanizmu zmiany biegów - - - I - - - I - lub co 21 miesięcy
Linki zmiany biegów - A - A - A - A - lub co 14 miesięcy
* Wał napędowego przeguby i łożyska - L - L - L - L - lub co 14 miesięcy
Luz przegubów wału napędowego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Zużycie rowków wału napędowego - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy

Mocowanie łożysk i pozostałych części wału 
napędowego

- - - I - - - I - lub co 28 miesięcy

Łożysko środkowe wału napędowego - L - L - L - L - lub co 14 miesięcy
* Olej przekładniowy mechanizmu różnicowego - I - R - I - R - lub co 28 miesięcy
Sworzeń układu kierowniczego (model ze sztywnym 
mostem przednim) - L - L - L - L - lub co 7 miesięcy

Wyciek oleju z układu wspomagania kierownicy D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
* Poluzowanie lub uszkodzenie punktów montażowych 
układu wspomagania kierownicy D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy

Płyn wspomagania kierownicy - - - R - - - R - lub co 28 miesięcy
Przewód wspomagania kierownicy - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy
Luz między zwrotnicą koła przedniego i mostem przednim D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Luz lub uszkodzenie mechanizmu sterującego - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy

Harmonogram przeglądów NPR 75 (I część):
I: Kontrola, czyszczenie lub naprawa bądź wymiana;  D: Kontrola, czyszczenie, regulacja 
wykonana przez kierowcę; T: Dokręcenie wymaganym momentem; L: Smarowanie; A: 
Regulowanie; R: Wymiana

:
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Okres serwisowania km 11,250 22,500 33,750 45,000 56,250 67,500 78,750 90,000 101,250 Na podstawie licznika przebiegu 
kilometrów lub miesięcy (w 
zależności od tego co nastąpi 
wcześniej)

mile 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000 42,000 49,000 56,000 63,000

*  Olej silnikowy - R - R - R - R - lub co 14 miesięcy

*  Filtr oleju silnikowego - R - R - R - R - lub co 14 miesięcy
Filtr paliwa - - - R - - - R - lub co 14 miesięcy
Filtr paliwa wstępny - - - R - - - R - lub co 14 miesięcy

* Wkładka filtra powietrza D I D R D I D R D lub co 28 miesięcy

Obroty jałowe i przyspieszenie - I - I - I - I - lub co 14 miesięcy
Luzy zaworowe - - - A - - - A - lub co 28 miesięcy
 Poluzowanie lub uszkodzenie wlewu zbiornika paliwa i 
układu paliwa - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy

Naprężenie i uszkodzenie pasa napędowego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Płyn chłodzący - - - R - - - R - lub co 24 miesięcy

*   Uszkodzenie lub poluzowanie układu wydechowego, 
hamulca wydechowego, wydechowego zaworu 
dławiącego albo przymocowanie tych części

- I - I - I - I - lub co 14 miesięcy

Układ chlodzenia - I - I - I - I - lub co 12 miesięcy
Układ dolotowy Co 30 000 km (18 000 mil) lub co 12 miesięcy: I
Praca silnika D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Płyn przekładniowy D I D R D I D R D lub co 28 miesięcy
Skok i luz pedału sprzęgła D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
* Olej przekładniowy - I - R - I - R - lub co 24 miesiące
Olej zrobotyzowanej skrzyni biegów - I - R - I - R - lub co 24 miesiące
Luz mechanizmu zmiany biegów - - - I - - - I - lub co 21 miesięcy
Linki zmiany biegów - A - A - A - A - lub co 14 miesięcy
* Wał napędowego przeguby i łożyska - L - L - L - L - lub co 14 miesięcy
Luz przegubów wału napędowego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Zużycie rowków wału napędowego - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy

Mocowanie łożysk i pozostałych części wału 
napędowego

- - - I - - - I - lub co 28 miesięcy

Łożysko środkowe wału napędowego - L - L - L - L - lub co 14 miesięcy
* Olej przekładniowy mechanizmu różnicowego - I - R - I - R - lub co 28 miesięcy
Sworzeń układu kierowniczego (model ze sztywnym 
mostem przednim) - L - L - L - L - lub co 7 miesięcy

Wyciek oleju z układu wspomagania kierownicy D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
* Poluzowanie lub uszkodzenie punktów montażowych 
układu wspomagania kierownicy D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy

Płyn wspomagania kierownicy - - - R - - - R - lub co 28 miesięcy
Przewód wspomagania kierownicy - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy
Luz między zwrotnicą koła przedniego i mostem przednim D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Luz lub uszkodzenie mechanizmu sterującego - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy
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Okres serwisowania km 11,250 22,500 33,750 45,000 56,250 67,500 78,750 90,000 101,250 Na podstawie licznika przebiegu 
kilometrów lub miesięcy (w 
zależności od tego co nastąpi 
wcześniej)

mile 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000 42,000 49,000 56,000 63,000

Luz kierownicy D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy

Działanie mechanizmu sterującego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Geometria kół - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy
Płyn hamulcowy D I D R D I D R D lub co 28 miesięcy

Płyn hydraulicznego wspomagania kierownicy D I D R D I D R D lub co 28 miesięcy

Wycieki płynu z układu hamulcowego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
* Zużycie okładziny szczęk hamulcowych i bębnów 
hamulcowych - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy

* Zużycie klocków hamulcowych i tarcz hamulcowych - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy
Skok i luz pedału hamulca D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Poluzowanie lub uszkodzenie przewodów hamulcowych D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy

Linka hamulca postojowego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Działanie hamulca postojowego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Skok dźwigni hamulca postojowego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Zużycie okładziny szczęk hamulca postojowego - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy
Zużycie bębna hamulca postojowego - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy
Uszkodzenie mechanizmu zapadkowego hamulca 
postojowego - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy

Uszkodzenie resorów piórowych - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy
Poluzowanie lub uszkodzenie zawieszenia mostów - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy
Wyciek z amortyzatorów - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy
Poluzowanie amortyzatorów - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy
Nakrętki i śruby koła T T T T T T T T T lub co 7 miesięcy
Uszkodzenie koła I I I I I I I I I lub co 7 miesięcy
Smarowanie łożyska piasty koła - - - R - - - R - lub co 28 miesięcy

Uszkodzenie oraz ciśnienie w oponach I I I I I I I I I lub co 7 miesięcy
Gęstość elektrolitu w akumulatorze - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy
Kontrola oporu przepływu rury wydechowej lub 
czyszczenie filtra DPD - - - - - - - - I lub co 12 miesięcy

Części gumowe czujnika ciśnieniowego w DPD - - - I - - - I - lub co 12 miesięcy
Kontrola reflektorów, ostrzegawczego sygnału 
dźwiękowego, wycieraczek szyby przedniej i 
spryskiwaczy

I I I I I I I I I lub co 7 miesięcy

Kontrola nakrętek i śrub podwozia i karoserii - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy

Harmonogram przeglądów NPR 75 (II część):
I: Kontrola, czyszczenie lub naprawa bądź wymiana;  D: Kontrola, czyszczenie, regulacja 
wykonana przez kierowcę; T: Dokręcenie wymaganym momentem; L: Smarowanie; A: 
Regulowanie; R: Wymiana

:
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Okres serwisowania km 11,250 22,500 33,750 45,000 56,250 67,500 78,750 90,000 101,250 Na podstawie licznika przebiegu 
kilometrów lub miesięcy (w 
zależności od tego co nastąpi 
wcześniej)

mile 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000 42,000 49,000 56,000 63,000

Luz kierownicy D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy

Działanie mechanizmu sterującego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Geometria kół - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy
Płyn hamulcowy D I D R D I D R D lub co 28 miesięcy

Płyn hydraulicznego wspomagania kierownicy D I D R D I D R D lub co 28 miesięcy

Wycieki płynu z układu hamulcowego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
* Zużycie okładziny szczęk hamulcowych i bębnów 
hamulcowych - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy

* Zużycie klocków hamulcowych i tarcz hamulcowych - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy
Skok i luz pedału hamulca D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Poluzowanie lub uszkodzenie przewodów hamulcowych D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy

Linka hamulca postojowego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Działanie hamulca postojowego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Skok dźwigni hamulca postojowego D I D I D I D I D lub co 7 miesięcy
Zużycie okładziny szczęk hamulca postojowego - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy
Zużycie bębna hamulca postojowego - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy
Uszkodzenie mechanizmu zapadkowego hamulca 
postojowego - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy

Uszkodzenie resorów piórowych - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy
Poluzowanie lub uszkodzenie zawieszenia mostów - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy
Wyciek z amortyzatorów - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy
Poluzowanie amortyzatorów - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy
Nakrętki i śruby koła T T T T T T T T T lub co 7 miesięcy
Uszkodzenie koła I I I I I I I I I lub co 7 miesięcy
Smarowanie łożyska piasty koła - - - R - - - R - lub co 28 miesięcy

Uszkodzenie oraz ciśnienie w oponach I I I I I I I I I lub co 7 miesięcy
Gęstość elektrolitu w akumulatorze - I - I - I - I - lub co 7 miesięcy
Kontrola oporu przepływu rury wydechowej lub 
czyszczenie filtra DPD - - - - - - - - I lub co 12 miesięcy

Części gumowe czujnika ciśnieniowego w DPD - - - I - - - I - lub co 12 miesięcy
Kontrola reflektorów, ostrzegawczego sygnału 
dźwiękowego, wycieraczek szyby przedniej i 
spryskiwaczy

I I I I I I I I I lub co 7 miesięcy

Kontrola nakrętek i śrub podwozia i karoserii - - - I - - - I - lub co 28 miesięcy
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Harmonogram przeglądów podczas eksploatacji w trudnych warunkach
Warunki jazdy
A: Eksploatacja wymagająca częstego ruszania z miejsca i zatrzymywania samochodu  
 
B: Jazda po nierównych nawierzchniach, górskich drogach lub jazda pod górę  
C: Jazda w rejonach o dużym stężeniu prochu  
D: Jazda po zaśnieżonych lub przymorskich drogach 

Pozycja Odległość właściwa Warunki do jazdy

4J   Olej silnikowy 
Wymiana co 7 500 km 

(4 500 mil) C A+D

4J   Filtr oleju silnikowego 
Wymiana co 7 500 km 

(4 500 mil) C A+D

4H   Olej silnikowy 
Wymiana co 10 000 km 

(6 000 mil) C A+D

4H   Filtr oleju silnikowego 
Wymiana co 10 000 km 

(6 000 mil) C A+D

Wkładka filtra powietrza Wymiana co 20 000 km 
(12 000 mil) C

Uszkodzenie lub poluzowanie układu 
wydechowego, hamulca wydechowego, 
wydechowego zaworu dławiącego albo 
przymocowanie tych części

Kontrola po przejechaniu 10 000 
km 

(6 000 mil)
A B D

M/T   Olej przekładniowy (model MYY5T)
Wymiana co 20 000 km 

(12 000 mil) B

M/T   Olej przekładniowy (model MYY5T 
/ model 4WD)

Wymiana co 20 000 km 
(12 000 mil) B

M/T   Olej przekładniowy (model MYY6S)
Wymiana co 20 000 km 

(12 000 mil) B

M/T   Olej przekładniowy (model MZZ6F)
Wymiana co 20 000 km 

(12 000 mil) B

M/T   Olej przekładniowy (model MZZ6U)
Wymiana co 20 000 km 

(12 000 mil) B

SA   Olej zrobotyzowanej skrzyni 
biegów Neestronic 

Wymiana co 20 000 km 
(12 000 mil) B

Olej przekładni i przekładni rozdzielczej 
(model 4WD)

Wymiana co 20 000 km 
(12 000 mil) B

Przeguby i łożyska wału napędowego
Smarowanie po przejechaniu 10 

000 km 
(6 000 mil)

B

Przedni wał napędowy, podwójne wały 
kardanowe i łożyska 
(model 4WD)

Smarowanie po przejechaniu 
5 000 km 

(3 000 mil)
B

Olej przekładniowy mechanizmu 
różnicowego

Wymiana co 20 000 km 
(12 000 mil) B

Sworzeń układu kierowniczego Wymiana co 5 000 km 
(3 000 mil) B C D

Poluzowanie lub uszkodzenie punktów 
montażowych układu wspomagania 
kierownicy

Kontrola po przejechaniu 5 000 
km 

(3 000 mil)
C D

Zużycie okładziny szczęk hamulcowych 
i bębnów hamulcowych

Kontrola po przejechaniu 10 000 
km 

(6 000 mil)
A B C

Zużycie klocków i tarcz hamulcowych Wymiana co 5 000 km 
(3 000 mil) A B C
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Zalecane płyny, smary i paliwa
Rzeczą niezmiernie ważną jest wybranie właściwych smarów i paliwa, aby samochód 
marki Isuzu Truck zachowywał maksymalne osiągi przez długi czas.
Smary przeznaczone do zastosowania w tym samochodzie wymieniać zgodnie z 
harmonogramem przeglądów. Stosować oryginalne smary marki Isuzu Trucks lub 
smary zalecany w tabelce. 
Okresy wymiany smarów, które są podane w harmonogramie przeglądów oraz warunki 
gwarancyjne nowego samochodu dopuszczają zastosowanie oryginalnych smarów 
marki Isuzu Trucks lub smarów, które spółka Isuzu Trucks zaleca w tabelce poniżej.

SMAROWANIE PRODUCENT MARKA
SPECYFIKACJA

API ACEA JASO

*  Skrzynia korbowa 
silnika 
wysokoprężnego z 
filtrem DPD  
(olej z niską 
zawartością popiołu)

ISUZU
ISUZU
SHELL
Mobil
TEXACO
TEXACO

BESCO CLEAN SUPER (10W-40) 
BESCO CLEAN (10W-30, 40) 
Signia (10W-40)
Delvac XHPLE (10W-40) 
Ulsa Ultra (10W-40) 
Havoline Ultra S (5W-40)

E6
E6
E6
C3

DH-2
DH-2

Skrzynia korbowa 
silnika 
wysokoprężnego 
(bez filtra DPD)

ISUZU
ISUZU
ISUZU
CALTEX/CHEVRON
CALTEX/CHEVRON
SHELL
SHELL
CASTROL
CASTROL
BP
ExxonMobil
ExxonMobil
ExxonMobil

BESCO MULTI-Z TYPE CF-4 (10W-30)
BESCO CLEAN SUPER (10W-40) 
BESCO CLEAN (10W-30, 40) 
DELO CXJ (15W-40), (20W-50), (40)
DELO 400 MULTIGRADE (15W-40) 
RIMULA X (15W-40) 
RIMULA D (15W-40), (30), (40) 
RX SUPER PLUS (15W-40) 
TECTION J PLUS (15W-40) 
BP VANELLUS C6 (15W-40) 
Essolube XTJ (15W-40) 
Exxon/Essolube XD-3 (15W-40)
Mobil Delvac MX (15W-40)

CF-4

CF
CE/CF/CI-4

CH-4
CF

CH-4
CH-4
CH-4
CF-4
CI-4
CI-4

E3/B5
E3

E3
E3/B3

E3

DH-2
DH-2
DH-1
DH-1
DH-1

DH-1
DH-1

DH-1

Mechaniczna skrzynia 
biegów
Obudowa skrzyni 
rozdzielczej biegów 

ISUZU
CALTEX/CHEVRON
SHELL
CASTROL
BP
ExxonMobil
ExxonMobil

BESCO GEAR OIL TRANSAXLE (5W-30)
DELO 400 MULTIGRADE (15W-40) 
HELIX PLUS (15W-50) 
RX SUPER PLUS (15W-40) 
BP VANELLUS C6 (15W-40) 
Exxon/Essolube XD-3 (15W-40)
Mobil Delvac MX (15W-40)

SG
CD/CE/CF/CI-4

SJ/CF
CD/CE/CF
CD/CE/CF

CI-4
CI-4

E3/E5
A3/B3

DH-1

Olej zrobotyzowanej 
skrzyni biegów 
Neestronic

ISUZU BESCO ATF III

Mechanizm 
różnicowy

ISUZU
CALTEX
SHELL
CASTROL
CASTROL
BP
BP
ExxonMobil

BESCO GEAR OIL SH (80W-90, 90, 140)
THUBAN GL-5 EP (80W-90), (85W-140)
SPIRAX A (140) 
EPX 90 (90) 
DYNADRIVE (80W-90) 
ENERGEAR HYPO (90) 
ENERGEAR EP (80W-90) 
Mobilube HD (80W-90) 

GL-5
GL-5
GL-5
GL-5
GL-5
GL-5
GL-5
GL-5
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SMAROWANIE PRODUCENT MARKA
SPECYFIKACJA

API ACEA JASO

Mechanizm 
różnicowy
(mechanizm 
różnicowy z 
ograniczonym 
poślizgiem)
  

ISUZU
CALTEX
SHELL
CASTROL
BP
ExxonMobil

BESCO GEAR OIL LSD (140)
GEAR Oil LSD (90)
SPIRAX A LS 90 (90) 
HYPOY LSX (90) 
ENERGEAR LS-M (90) 
Mobilube LS (85W-90) 

**GL-5
GL-5
GL-5
GL-5
GL-5
GL-5

Układ wspomagania 
kierownicy
Hydrauliczny układ 
wspomagania 
hamulców

ISUZU
CALTEX/TEXACO
SHELL
CASTROL
BP

BESCO ATF III
TEXAMATIC 1888 (DEXRON® III)
DONAX TG (DEXRON® III)
TQ DEXRON III (DEXRON® III)
AUTORAN DX3 (DEXRON® III)

Sworzenie układu 
kierowniczego,
łożyska środkowe 
(smar 
wielozadaniowy)

ISUZU
CALTEX/TEXACO
SHELL
CASTROL
BP
ExxonMobil

BESCO L-2 GREASE (No.2), L-3 GREASE (No.3)
STARPLEX-2 (No.2)
RETINAX LX2 (No.2) 
LM GREASE (No.2), (No.3) 
ENERGREASE LS (No.2), (No.3)
Mobilgrease XHP (222), (223)

Rowki wału 
napędowego
Przeguby
(smar 
wielozadaniowy z 
zawartością  
MoS2)

ISUZU
CALTEX
SHELL

ONE LUBER MO GREASE
MOLYTEX GREASE EP2 (No.2)
RETINAX HDX2 (No.2) 

* : Jeśli samochód jest wyposażony w filtr DPD, zalecamy użyć olj silnikowy z nizką 
zawartością popiołu, który jest przeznaczony dla samochodów wyposażonych w filtr 
DPD.

**:  Jeśli nia ma do dyspozycji oleju mechanizmu różnicowego z ograniczonym 
poślizgiem API GL-5, zastosować olej mechanizmu różnicowego API GL-5 
wraz z dodatkiem uszlachetniającym do oleju mechanizmu różnicowego z 
ograniczonym poślizgiem (numer części 8-01052-358-0) lub odpowiedniki dodatków 
uszlachetniających.  

W przypadku modelu wyposażonego w filtr cząstech stałych DPD, użycie oleju • 
dla samochodów bez filtra cząstek stałych może spowodować uszkodzenie 
silnika lub filtra DPD, ewentualnie większe zużycie paliwa. Stosować olej 
silnikowy przeznaczony dla samochodów z filtrem cząstek stałych DPD.

PORADA
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OLEJ NAPĘDOWY / ZASTOSOWANA NORMA (zawartość siarki poniżej 50 ppm)

Japońskie standardy przemysłowe na podstawie oleju napędowego K2204

Niemiecki Instytut Normalizacyjny (DIN) na podstawie normy EN590 : 2004

Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ASTM)
na podstawie D975-04c NO.1-D S15 lub 
NO.2-D S15 (poniżej 15 ppm)

Normy Brytyjskie (BS) na podstawie normy EN590 : 2004

PŁYN PRODUCENT MARKA SPECYFIKACJA*
Zbiornik na płyn sprzęgła i 
płyn hamulcowy

ISUZU  
AC Delco ™

BESCO brake fluid super
Delco supreme 11

DOT 3
DOT 3

*: FMVSS 116 lub SAE J1703

OLEJ NAPĘDOWY / ZASTOSOWANA NORMA

Japońskie standardy przemysłowe na podstawie oleju napędowego K2204

Niemiecki Instytut Normalizacyjny (DIN) na podstawie normy EN590 : 1997

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW MOTORYZACJI (SAE) na podstawie SAE J-313C

Normy Brytyjskie (BS) na podstawie normy EN590 : 1997

Nie stosowaś innych paliw aniżeli zaleconych.• 
Stosować wyłącznie paliwa o niskiej zawartości (<50 ppm) lub bardzo niskiej • 
zawartości (<10ppm) siarki
Nie stosować żadnych środków uszlachetniających do paliwa. • 
W przypadku zastosowania niewłaściwego paliwa zagraża poważne • 
uszkodzenie silnika.

Stosować mieszankę wody destylowanej i płynu chłodzącego w odpowiednim • 
stężeniu.

  Płyn chłodzący  → patrz strona 7-34

Płyn chłodzący PRODUCENT MARKA

Układ chłodzenia silnika

ISUZU
CALTEX/TEXACO/CHEVRON
CALTEX/TEXACO/CHEVRON
CALTEX/TEXACO/CHEVRON

BESCO LLC SUPER TYPE E, AS
EXTENDED LIFE COOLANT
HAVOLINE XLC
DELO XLC

PORADA

OSTROŻNIE
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Lepkość oleju silnikowego i skrzyni biegów
Na podstawie poniżej podanych tabel wybrać właściwy olej silnikowy i przekładniowy.  
Ważne jest również wybrać lepkość odpowiednią do temperatury, w której samochód będzie 
eksploatowany.  W celu dokonania właściwego wyboru należy skorzystać z poniżej tabelki.

MFU8Z0MF000601

-15 C

*

*

*

-25 C-30 C 0 C 15 C 25 C 30 C
-13 F 5 F-22 F 32 F 59 F 77 F 86 F

NIE NALEŻNY STOSOWAĆ OLEJÓW SYNTETYCZNYCH .
W przypadku temperatury dookolnej poniżej - 25 °C  zalecamy zastosować 
środki pomocnicze (ogrzewacze miski olejowej, elektryczne zagrzewanie 
kadłuba silnika, itd.) w celu zapobiegania trudnego uruchamiania silnika 
i uniknięcia problemów z silnikiem.
 

STOPIEŃ LEPKOŚCI OLEJU SILNIKOWEGO – TEMPERATURA DOOKOLNA
LEPKOŚĆ OLEJU SILNIKOWEGO 

[Jednozakresowy olej]

[Wielozakresowy olej]

SAE 10W-30

SAE 10W-40

SAE 5W-40

SAE 30

SAE 20, 20W

SAE 40, 50

SAE 10W

SAE 15W -40, 20W-40, 20W-50

LNU8Z0MF001401

-15 C-25 C 0 C 15 C
-13 F 5 F

-10 C
14 F 32 F 59 F

35 C
95 F

STOPIEŃ LEPKOŚCI OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO – TEMPERATURA DOOKOLNA
LEPKOŚCI OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO 

[Jednozakresowy olej]

[Wielozakresowy olej]

SAE 5W-30

SAE 10W-30

SAE 30

SAE 20, 20W

SAE 40, 50

SAE 10W

SAE 15W -40, 20W-40, 20W-50
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LNU8Z0MF001501

SAE 140

SAE 75W-90

SAE 75W

-10 C-25 C 0 C 15 C 30 C
-13 F 14 F 32  F 59 F 86 F

35 C
95 F

LEPKOŚCI OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO  - TEMPERATURA DOOKOLNA 
LEPKOŚCI OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO (most przedni i tylny / przekładnia rozdzielcza)

[Jednozakresowy olej]

[Wielozakresowy olej]

SAE 80W-90

SAE 80W

SAE 90

SAE 80W-140
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Zestawienie punktów smarowniczych 

Modele NHR/NLR/NMR/NNR/NPR 85 ze sztywnym mostem przednim

LNU8Z0XF000101

Co 27 miesięcy lub po  45,000km (27,000 mílí)
Co 24 miesiące lub po  45,000km (27,000 mílí)
Co 24 miesiące lub po  40,000km (24,000 mílí)

Co 9 miesięcy lub po  15,000km (9,000 milí)
Co 12 miesięcy lub po  15,000km (9,000 mílí)
Po pierwszych 15,000km (9,000 mílí)
Co 12 miesięcy lub po  30,000km (18,000 mílí)

Płyn 
hamulcowy 
i sprzęgłowy

Płyn sprzęgła 
automatyzowanej 
skrzyni biegów
Neestronic SA

B

W

W

G

W

W

A

A

EE

C
C

M

M M

M

M

Łożysko 
piasty 
koła 
przedniego

Sworzeń 
układu 
kierowniczego

Sworzeń 
układu 

kierowniczego
Płyn 
wspomagania 
kierownicy

Skrzynia biegów
Przegub wału 
napędowego

Środkowe 
łożysko 

wału 
napędowego

Przegub wału 
napędowego

Przegub wału 
napędowego

Rowkowanie 
wału 
napędowego

Łożysko piasty 
koła tylnego

Łożysko 
piasty 

koła 
przedniego

Silnik

Łożysko piasty 
koła tylnego

Mechanizm 
różnicowy

: Wymiana
: Kontrola i uzupełnienie lub smarowanie
: Olej silnikowy
: Olej przekładniowy
: Smar na łożyska kół
: Smar wielozadaniowy 

E
G
W

: Smar z zawartością  MoS2 
: Płyn hamulcowy
: Płyn dla automatycznej skrzyni biegów 

M
B
A

C
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Modely NHR/NLR/NMR/NNR/NPR 85 z niezależnym zawieszeniem mostu 
przedniego

LNU8Z0XF000201

Co  27 miesięcy lub po  45,000km (27,000 mílí)
Co  24 miesiące lub po  45,000km (27,000 mílí)
Co 24 miesiące lub po  40,000km (24,000 mílí)

Co  12 miesięcy lub po 15,000km (9,000 míle)
Po pierwszych 15,000km (9,000 mílí)
Co h12 miesięcy lub po  30,000km (18,000 mílí)

Płyn 
hamulcowy 
i sprzęgłowy

 Płyn sprzęgła 
automatyzowanej 
skrzyni biegów 
Neestronic  SA

B

W

W

G

W

W

A

A

E

E

MM

M

M

M

Łożysko piasty 
koła przedniego

Płyn wspomagania 
kierownicy

Skrzynia biegów

Przegub wału 
napędowegoŚrodkowe 

łożysko 
wału 

napędowego
Przegub wału 
napędowego

Przegub wału 
napędowego

Rowkowanie 
wału 
napędowego

Łożysko piasty 
koła tylnego

Łożysko 
piasty 

koła 
przedniego

Silnik

Łożysko 
piasty 

koła tylnego

Mechanizm 
różnicowy

: Wymiana
: Kontrola i uzupełnienie lub smarowanie
: Olej silnikowy
: Olej przekładniowy
: Smar na łożyska kół
: Smar wielozadaniowy 

E
G
W

: Smar z zawartością  MoS2 
: Płyn hamulcowy
: Płyn dla automatycznej skrzyni biegów 

M
B
A

C
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LNUA70XF000401

Co 28 miesięcy lub po 45,000km (28,000 miles)
Co 24 miesiące lub po  45,000km (28,000 miles)

Co 7 miesięcy lub po  11,250km (7,000 mílí)
Co 14 miesięcy lub po  22,500km (14,000 miles)

Płyn hamulcowy 
i sprzęgłowy

Płyn sprzęgła 
automatyzowanej 
skrzyni biegów 
Neestronic  SA

B

W

W

G

W

W

A

A

E

E

C

C

M

M M

M

M

Łożysko piasty 
koła przedniego

Sworzeń układu 
kierowniczego

Sworzeń układu 
kierowniczego

Płyn wspomagania 
kierownicy

Skrzynia biegów

Przegub wału 
napędowego

Środkowe łożysko 
wału napędowego Przegub wału 

napędowego

Przegub wału 
napędowego

Rowkowanie 
wału napędowego

Łożysko piasty 
koła tylnego

Łożysko piasty 
koła przedniego

Płyn 
hydraulicznego 

wspomagania

Silnik

Łożysko piasty 
koła tylnego

Mechanizm 
różnicowy

: Wymiana
: Kontrola i uzupełnienie lub smarowanie
: Olej silnikowy
: Olej przekładniowy
: Smar na łożyska kół
: Smar wielozadaniowy 

E
G
W

: Smar z zawartością MoS2 
: Płyn hamulcowy
: Płyn dla automatycznej skrzyni biegów 

M
B
A

C

A

Modele NPR75 i NQR75 
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Model NPS75 

LNU8Z0XF000501

Co 2 lata lub po  40,000km (24,000 mílí)
Co 12 miesięcy lub po 20,000km (12,000 mílí)
Co 6 miesięcy lub po 10,000km (6,000 mílí)

Płyn hamulcowy 
i sprzęgłowy

Płyn sprzęgła 
automatyzowanej 

skrzyni biegów 
Neestronic   SA 

B

W

G

W

G

W

W

A

A E

E

E

C
C

M

M

M

M

M
M

M
C

C

C

C

M

Łożysko piasty 
koła przedniego

Sworzeń układu 
kierowniczegoSworzeń układu 

kierowniczego

Mechanizm 
różnicowy

Płyn wspomagania 
kierownicy

Skrzynia biegów

Przegub wału 
napędowego

Przegub wału 
napędowego

Środkowe łożysko 
wału napędowego

Przegub wału 
napędowego

podwójny przegub 
krzyżakowy

Przegub wału 
napędowego

Rowkowanie wału 
napędowego

Rowkowanie wału 
napędowego

Łożysko piasty 
koła tylnego

Mocowanie tylnego 
mostu

Mocowanie tylnego 
mostu

Mocowanie 
tylnego mostuMocowanie 

tylnego 
mostu

Łożysko piasty 
koła przedniego

Silnik z 
obejściowym 

filtrem oleju

Silnik z obejściowym 
filtrem oleju

4H 

Łożysko piasty 
koła tylnego

Mechanizm 
różnicowy

: Wymiana
: Kontrola i uzupełnienie lub smarowanie
: Olej silnikowy
: Olej przekładniowy
: Smar na łożyska kół
: Smar wielozadaniowy

E
G
W

: Smar z zawartością  MoS2

: Płyn hamulcowy
: Płyn dla automatycznej skrzyni biegów 

M
B
A

C
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8POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH 
AWARYJNYCH

● Rozwiązywanie problemów 8-2

● Awaria o podczas jazdy 8-7

● Defekt koła 8-8

● Wyłączenie się silnika podczas jazdy 8-9

● Wyłączenie silnika i brak możliwości uruchomienia 8-10

● Niesprawne hamulce 8-11

● Rozładowany akumulator 8-12

● Gdy zabraknie paliwa 8-14

● Zapalenie się kontrolki ostrzegawczej 8-16

● Przegrzewanie silnika 8-22

● Nieprawidłowe dane z urządzenia pomiarowego 8-23

● Żarówka nie świeci 8-24

● Wymiana bezpieczników i przekaźników 8-42

● Wypadek 8-48

● Jazda po złej nawierzchni 8-48

● Odholowanie pojazdu 8-49



8-2 POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Przeprowadzanie regularnych kontroli i przeglądów zapobiega uszkodzeniom.  
Wykonywać kontrole i przeglądy w regularnych okresach. Jakąkolwiek awarię 
(nawet małą) w samochodzie należy szybko naprawić, żeby nie doszło do większych 
uszkodzeń. 
Po zaobserwowaniu jakiegokolwiek objawu awarii podanego w poniższym zestawieniu 
, należy wykonać kontrolę i naprawę wg tabelki.  Jeśli sami nie będziemy w stanie 
naprawić usterki, naprawa podana w tabeli nie prowadzi do usunięcia objawu lub nie 
można znaleźć usterki, proszę zwrócić się do najbliższej autoryzowanej stacji naprawy 
samochodów marki Isuzu Trucks.

Rozwiązywanie problemów

Każda pozycja, przy której w kolumnie „Naprawa“ jest podany symbol   •   
,wymaga naprawy i regulacji. Zwrócić się do najbliższej autoryzowanej stacji 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 

PORADA
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Objaw Przyczyna Czynność do 
wykonania

Strona 
referencyjna

Silnik
nie 
uruchamia 
się

Rozrusznik nie 
przekręca się 
lub jest słaby

Rozładowany akumulator Doładować lub 
wymienić 8-12

Odłączone, poluzowane 
lub zardzewiałe klemy 
akumulatora

Po naprawie 
zardzewiałej części 
podłączyć bieguny 
do akumlatora

Odłączony, poluzowany lub 
zardzewiały zacisk kabla 
masowego rozrusznika

Po naprawie 
zardzewiałej części 
zaciski dobrze 
przyłączyć 

Zbyt duża lepkość oleju 
silnikowego

Wymienić na olej o 
właściwej lepkości 6-18

Wadliwy rozrusznik lub 
układ elektryczny

Dźwignia zmiany biegów 
nie znajduje się w położeniu 
„N“ 
(w przypadku samochodów 
ze zrobotyzowaną skrzynią 
biegów)

Dźwignię zmiany 
biegów przestawić 
w położenie  „N“.  
(samochód ze 
zrobotyzowaną 
skrzynią biegów 
Neestronic) 

4-81

Pedał hamulca nie został 
wciśnięty lub nie jest 
zaciągnięty hamulec 
postojowy  
(samochód ze 
zrobotyzowaną skrzynią 
biegów Neestronic) 

Wcisnąć pedał 
hamulca lub 
zaciągnąć hamulec 
postojowy

4-82

Rozrusznik 
przekręca się

Brak paliwa w samochodzie

Sprawdzić, czy 
paliwo nie wycieka 
z samochodu. 
Następnie 
samochód zasilić 
paliwem.

Powietrze w układzie 
paliwowym

Odpowietrzyć układ 
paliwowy 8-15

Niedrożny filtr paliwa Wymienić filtr 7-54

Paliwo zamarzło

Rozgrzać 
przewód paliwowy 
ciepłą wodą lub 
poczekać do czasu 
samoczynnego 
zagrzania.

Układ Common-rail jest 
niesprawny
Układ wstępnego 
nagrzewania jest 
niesprawny
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Objaw Przyczyna Czynność do 
wykonania

Strona 
referencyjna

Silnik uruchamia się, jednak 
natychmiast gaśnie

Obroty jałowe są zbyt niskie Wyregulować obroty 
jałowe 4-62

Niedrożny filtr paliwa Wymienić filtr 7-54

Zapchany filtr powietrza Wyczyścić lub 
wymienić wkładkę

7-50 
7-52

Układ Common-rail jest 
niesprawny

Niestabilne obroty silnika
Woda lub powietrze w 
układzie paliwa Odpowietrzyć układ 8-15

Awaria układu paliwowego

Biały lub czarny dym  z rury 
wydechowej 

Silnik nie jest wystarczająco 
rozgrzany

Silnik pozostawić by 
się dobrze rozgrzał 4-63

Zbyt duża ilość oleju 
silnikowego

Wyregulować 
poziom oleju 7-24

Niedrożny filtr powietrza Wyczyścić lub 
wymienić wkładkę

7-50 
7-52

Awaria układu paliwowego
Wadliwy filtr DPD

Silnik przegrzewa się 

Brak płynu chłodzącego Uzupełnić płyn 
chłodzący 7-36

Chłodnica jest zapchana 
zanieczyszczeniami

Wyczyścić szczotką 
z miękkimi 
szczecinami

Korek wlewu chłodnicy jest 
źle dokręcony

Sprawdzić, czy jest 
dobrze zakręcony

Poluzowany pas 
wentylatora

Wyregulować 
naprężenie pasa lub 
wymienić pas

7-47

Zanieczyszczony płyn 
chłodzący

Wyczyścić wnętrze 
chłodnicy lub 
wymienić płyn 
chłodzący

7-37

Niesprawne sprzęgło 
wentylatora
Zanieczyszczony lub 
wadliwy korek wlewowy 
chłodnicy

Wyczyścić lub 
wymienić korek

Niskie ciśnienie oleju

Niewłaściwa lepkość oleju 
silnikowego

Wymienić za olej o 
właściwej lepkości 6-18

Zbyt niski poziom oleju 
silnikowego

Uzupełnić olej 
silnikowy 7-26

Części wewnętrzne silnika 
są wadliwe
Wadliwy czujnik lub 
kontrolka
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Objaw Przyczyna Czynność do 
wykonania

Strona 
referencyjna

Brak mocy
silnika

Hamulec postojowy nie jest 
w pełni poluzowany

Sprawdzić, czy 
jest zupełnie 
poluzowany

Hamulec nie odpuszcza 
mimo ruszenia pojazdem

Ślizganie sprzęgła

Wyregulować luz 
sprzęgła (model 
z ręczną skrzynią 
biegów)

7-102

Uzupełnić płyn 
przekładniowy 
(model 
ze zrobotyzowaną 
skrzynią biegów 
Neestronic)

7-99

Niedrożny filtr powietrza Wyczyścić lub 
wymienić wkładkę

7-50 
7-52

Niedrożny filtr paliwa Wymienić filtr 7-54
Awaria układu sterowania 
silnikiem
Układ Common-rail jest 
niesprawny
Niesprawny silnik
Niedrożny filtr DPD

Hamulce nie działają

Zbyt duży luz pomiędzy 
bębnem i okładziną
Powietrze w płynu 
hamulcowym
Awaria układu 
hamulcowego 

Nierównomierne hamowanie

Różne ciśnienie powietrza 
w oponach

Zapewnić właściwe 
ciśnienie w oponach 7-77

Nierównomierne zużycie 
opon Przełożyć oponę 7-88

Nierównomierny luz 
pomiędzy bębnem i 
okładziną przy kołach
Niewłaściwa geometria 
podwozia

Hamulec wydechowy nie 
działa Wadliwy układ elektryczny

Trudne manewrowanie 
kierownicą

Zbyt duże obciążenie 
przedniej części Zmienić obciążenie

Zbyt niski poziom płynu we 
wspomaganiu kierownicy Uzupełnić płyn 7-120

Zbyt niskie ciśnienie 
w przednich oponach

Zapewnić właściwe 
ciśnienie w oponach 7-78
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Objaw Przyczyna Czynność do 
wykonania

Strona 
referencyjna

Zbyt duży luz kierownicy

Poluzować śruby i nakrętki 
koła

Dokręcić 
wymaganym 
momentem 
dociągającym

7-96

Różne ciśnienie powietrza 
w oponach

Zapewnić właściwe 
ciśnienie w oponach 7-78

Niewyważone opony
Zbyt duży luz kierownicy

Brak powrotu kierownicy 

Niedostateczne 
smarowanie mechanizmu 
sterującego

Nasmarować 
mechanizm 
sterujący

Zła geometria kół

Niewłaściwe wyłączanie 
sprzęgła

Zbyt mała ilość płynu 
sprzęgła Uzupełnić płyn 7-100

Zbyt duży luz pedału 
sprzęgła

Wyregulować na 
właściwy poziom 7-104

Hałas 
lub 
niena-
turalne
odgłosy

Ze skrzynki 
przekładniowej

Zbyt mała ilość oleju 
przekładniowego Uzupełnić olej 7-105

Wadliwe części wewnętrzne 
przekładni 

Z mechanizmu 
różnicowego

Zbyt mała ilość oleju 
przekładniowego 
mechanizmu różnicowego

Uzupełnić olej 7-113

Wadliwe części wewnętrzne 
mechanizmu różnicowego 

Z zawieszenia 
kół

Zużyte sworznie sprężyn, 
zawiasy sprężynowe lub 
zderzaki

Z wału odbioru 
mocy

Niedostateczne 
smarowanie 
poszczególnych części

Nasmarować je 7-124

Zużyte uchwyty lub łożyska 

Ze skrzyni 
rozdzielczej 

Zbyt mało
oleju w skrzyni rozdzielczej Uzupełnić olej 7-117

Wadliwe części wewnętrzne 
skrzyni rozdzielczej  
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 1. Uaktywnić światła awaryjne i 
przejechać  samochodem w 
bezpieczne miejsce, gdzie samochód 
nie będzie przeszkadzał w ruchu 
drogowym (pas awaryjny na 
autostradzie, pobocze). Rozłożyć 
trójkąt ostrzegawczy tak, aby ostrzec 
pozostałych kierowców o obecności 
samochodu.

 2. Pozostali pasażerowie niech 
wysiądą z samochodu i poczekają w 
bezpiecznym miejscu.

 3. Udać się w bezpieczne miejsce i 
podjąć odpowiednie czynności, na 
przykład korzystając z najbliższego 
telefonu, itp.

Awaria samochodu podczas jazdy

[Wyciek paliwa]
Wyciek paliwa z samochodu stanowi duże zagrożenie, ponieważ może dojść do • 
zapalenia i wybuchu. Natychmiast wyłączyć silnik. 

OSTRZEŻENIE
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Jeśli podczas jazdy nastąpi defekt opony, 
unikać gwałtownego hamowania, mocno 
trzymać kierownicę i zatrzymać samochód.
Koło należy wymienić w miejscu widocznym 
tak, aby nie utrudniać jazdy (poruszania się 
po drodze) pozostałym samochodom lub 
pieszym.

Defekt koła

Kontynuowanie jazdy z pustą • 
oponą powoduje niewspółmierne 
obciążenie śrub kół i ich możliwe 
pęknięcie oraz odpadnięcie koła. 

Koło zapasowe V  → patrz strona 7-103
Praca z lewarkiem → patrz strona 7-132
Wymiana koła → patrz strona 7-93

OSTRZEŻENIE
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Zgaszenie silnika podczas jazdy

Sterowność samochodu zmieni się, dlatego samochód zatrzymać w • 
bezpiecznym miejscu i wziąć pod uwagę, że: 

Układ wspomagania kierownicy przestanie działać, tak więc skręcanie  -
kierownicą będzie utrudnione. Skręcanie będzie wymagać większej siły niż 
podczas normalnej eksploatacji.
Ze względu na to, że wspomaganie hamulców nadal nie będzie działać,  -
skuteczność hamowania będzie wyraźnie mniejsza.  Z tego powodu pedał 
hamulca trzeba wcisnąć używając większej siły niż zazwyczaj. 

Ze względu na to, że wspomaganie 
hamulców nie będzie działać, skuteczność 
hamowania będzie wyraźnie zmniejszona. 
Jeśli silnika  nie można uruchomić, zlecić 
niezwłocznie przegląd i naprawę w 
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks. 
Jeśli silnik zgasł podczas jazdy z powodu 
braku paliwa, samo zasilenie samochodu 
paliwem nie będzie wystarczało do 
ponownego uruchomienia silnika. 
Po zasileniu samochodu paliwem, 
odpowietrzyć układ paliwowy. 
Jeśli zabraknie paliwa 
  → patrz strona 8-14

OSTRZEŻENIE
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 • W przypadku modeli z ręczną skrzynią biegów dźwignię zmiany biegów 
przestawić w położenie „N“ i przestawić samochód w bezpieczne miejsce.

 • W przypadku modeli ze zrobotyzowaną skrzynią biegów, dźwignię zmiany 
biegów przestawić w położenie „N“ i jeśli wskaźnik zmiany biegów wyświetla 
„N“, przestawić samochód w bezpieczne miejsce.  Jeśli wskaźnik zmiany 
biegu wyświetla jakiekolwiek inne położenie niż „N“, wyłącznik awaryjny należy 
przełączyć do pozycji „ON“ (załączone) i dźwignię zmiany biegów przestawić w 
położenie „N“. Następnie sprawdzić, czy wskaźnik zmiany biegów wyświetla „N“ i 
przestawić samochód w bezpieczne miejsce.

Zgaszenie silnika i brak możliwości uruchomienia

Błąd zrobotyzowanej skrzyni biegów 
Neestronic  → patrz strona  4-95

Jeśli rozrusznik obraca się, to w razie konieczności - w przypadku modeli z • 
ręczną skrzynią biegów - dźwignią zmiany biegów przestawić w położenie „R“ 
(bieg wsteczny), „1“ (pierwszy bieg) lub „2“ (drugi bieg).
Następnie nieustannie przekręcać rozrusznik, zdjąć stopę z pedału sprzęgła. • 
Samochód będzie się poruszać. 

W przypadku samochodów wyposażonych w układ HSA, wcisnąć przycisk HSA • 
OFF i wyłączyć układ HSA.

Wyłącznik HSA OFF → patrz strona  4-98

UWAGA

OSTROŻNIE
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Niesprawne hamulce

Jeśli hamulce nagle przestaną działać, 
szybko zmniejszyć prędkość redukując 
biegi dźwignią zmiany biegów stopniowo 
z trzeciego biegu na drugi i potem na 
pierwszy bieg.  Stopniowo ciągnąć 
dźwignię hamulca postojowego i przy tym 
mocno trzymać kierownicę. Samochód 
zatrzymać na poboczu drogi.

Szybkie maksymalne zaciągnięcie hamulca postojowego przy wysokiej • 
prędkości jest bardzo niebezpieczne.  Najpierw zmniejszyć prędkość redukując 
biegi i potem stopniowo ciągnąć dźwignię hamulca postojowego.

W skrajnych sytuacjach na górskich drogach lub w innych podobnych • 
sytuacjach samochód zatrzymać tarciem o balustradę lub ścianę skalną lub 
przednimi i tylnymi kołami z jednej strony wjechać do rowu wzdłuż drogi. 

OSTROŻNIE

UWAGA
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Rozładowany akumulator

W celu uruchomienia silnika w takim wypadku należy użyć kabel rozruchowy 
(sprzedawany osobno) oraz akumulator innego pojazdu. 

Ze względów bezpieczeństwa i ochrony, samochodu nie uruchamiać „na pych”.• 
Sprawdzić, czy akumulatory wspomagające w samochodzie, który jest • 
źródłem ładowania, mają te same wartości elektryczne jak akumulatory 
unieruchomionego samochodu. 
Dodatni i ujemny biegun akumulatora w żadnym wypadku nie może być w • 
kontakcie.
Podczas łączenia kabli, w żadnym wypadku zaciski nie mogą być w kontakcie. • 
Zwrócić się do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki • 
Isuzu Ttrucks w celu doładowania akumulatora. 
Jeśli silnik jest włączony nie odłączać bieguna akumulatora. Może dojść do • 
awarii układu elektrycznego.

 1. Sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorze unieruchomionego samochodu.
 2. W celu rozruchu awaryjnego korzystać z pomocy samochodu z naładowanym 

akumulatorem o jednakowych parametrach elektrycznych.
 3. Zdjąć pokrywę akumulatora i połączyć kable rozruchowe wg kolejności 

numerycznej podanej na ilustracji.
 4. Po połączeniu kabli uruchomić silnik samochodu wspomagającego.
 5. Lekko zwiększyć obroty silnika samochodu wspomagającego i uruchomić silnik 

unieruchomionego samochodu.
 6. Jeśli silnik unieruchomionego samochodu uruchomi się, kable rozruchowe 

odłączyć w odwrotnej kolejności.

LNU8Z0SH006601

UPPER
LEVEL

Pokrywa akumulatora

LOWER
LEVEL

OSTROŻNIE



8-13POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

LNU880MF000101

3

2

4

1

Samochód wspomagający 

Ramę samochodu 
użyć w charakterze 
  masy

Unieruchomiony samochód

Ujemny zacisk kabla rozruchowego

Dodatni zacisk kabla rozruchowego

Przed połączeniem kabli w celu uruchomienia silnika z obcego źródła prądu • 
najpierw sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorze.  Używanie lub ładowanie 
akumulatora w przypadku, kiedy elektrolit akumulatora jest pod poziomem 
„LOWER LEVEL“ (poziom minimalny), może przyspieszyć zużycie akumulatora 
i spowodować niebezpieczne sytuacje, na przykład produkcję ciepła lub nawet 
eksplozję. Zawsze w pierwszej kolejności uzupełnić elektrolit.
Akumulator pojazdu produkuje gaz palny, który może eksplodować.  • 
Przestrzegać poniższych instrukcji, w celu zapobiegnięcia iskrzeniu.

Końcówkę kabla wspomagania rozruchu silnika, która jest przedstawiona  -
na ilustracji pod numerem 4, nie łączyć z ujemnym  biegunem akumulatora.  
Kabel rozruchowy połączyć z metalową częścią silnika, która nie jest w 
pobliżu akumulatora.
Unikać sytuacji, gdy kabel połączonego z  dodatnim biegunem jest w  -
kontakcie z kablem połączonym z  ujemnym biegunem lub karoserią.
W pobliżu akumulatora nie pracować z otwartym ogniem.  -

Kable połączyć tak, żeby nie zaplątały się do żadnych pasów.• 

Jeśli w rejonie, gdzie jest chłodniejsza pogoda, występują trudności z • 
uruchomieniem silnika, uruchomić silnik pojazdu wspomagającego i po 
kilku minutach uruchomić silnik  unieruchomionego samochodu w układzie 
samochód - samochód.

UWAGA

OSTRZEŻENIE
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Gdy zabraknie paliwa

Jeśli zabraknie paliwa, powietrze 
przedostanie się do układu paliwowego, tak 
więc samo zasilenie samochodu paliwem 
nie wystarczy, by uruchomić silnik.  W celu 
odpowietrzenia układu postępować według 
poniższych metod:

Zetrzeć resztę paliwa na karoserii lub w przestrzeni silnikowej pod kabiną.    • 
Paliwo mogłoby spowodować pożar.

Przed uruchomieniem silnika zająć pozycję siedzącą w fotelu kierowcy, • 
sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów jest w położeniu „N“. W przypadku 
samochodu ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Neestronic należy sprawdzić, 
czy wskaźnik zmiany biegów wyświetla „N“. 
Nie uruchamiać silnika spoza fotela kierowcy. Na przykład nie wolno uruchamiać 
silnik wychylając się przez okno z zewnątrz samochodu lub przez otwarte drzwi 
stojąc na zewnątrz samochodu.  Zwrócić szczególną uwagę na to, że pojazdy 
z ręczną skrzynią biegów mogą ruszyć, jeśli silnik jest uruchomiony z dźwignią 
zmiany biegów przestawioną w inne położenie aniżeli „N“. 

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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Odpowietrzenie układu paliwowego 

LNU8Z0SH006801
Śruba odpowietrzająca

Pompa ręczna

Przed uruchomieniem silnika
 1. Pod śrubę odpowietrzającą umieścić 

pojemnik, do którego wleje się paliwo. 
Następnie śrubę zupełnie odkręcić. 

 2. Mniej więcej dwadzieścia razy 
pompować do góry i na dół do 
momentu, gdy paliwo wyciekające z 
śruby odpowietrzającej nie będzie 
zawierać pęcherzyków powietrza. 

 3. Mocno dokręcić śrubę i zetrzeć całe 
paliwo, które pozostało na śrubie lub 
w jej okolicy. 

 4. Mniej więcej dziesięć razy pompować 
na górę i na dół.

 5. Silnik uruchomić przekręcając 
włącznik rozrusznika.

Po uruchomieniu silnika
 1. Przekręcić włącznik rozrusznika 

i uruchomić silnik, bez wciskania 
pedału przyśpieszenia.

 2. Po uruchomieniu silnik pozostawić 
włączony przez około 5 sekund na 
wolnych obrotach. 

 3. Wcisnąć pedał przyspieszenia do 
oporu i zwiększyć obroty silnika na 
maksimum.  
(Te czynności powtórzyć kilkakrotnie)

Niewystarczające odpowietrzenie może spowodować złą pracę silnika. Z • 
tego względu zawsze należy wykonać czynności opisane w rozdziale „Po 
uruchomieniu silnika“.

PORADA
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Kontrolka ostrzegawcza wspomagania hamulców

Zapalenie się kontrolki ostrzegawczej

Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy 
rozlegnie się zawsze, gdy podczas 
jazdy lub przekręcenia włącznika 
rozrusznika do pozycji „ON“ (załączone) 
w układzie wspomagania hamulców  jest 
niewystarczające podciśnienie, gdy jest 
uszkodzony układ HBB lub gdy w czasie 
używania pojawi się problem z hamulcem 
wydechowym. Jednocześnie zapali się 
kontrolka ostrzegawcza wspomagania 
hamulców. 

Jeśli ostrzegawczy sygnał dźwiękowy rozlegnie się podczas używania hamulca • 
wydechowego, samochód bezzwłocznie zatrzymać na bezpiecznym miejscu i 
wykonać następujące czynności:

Przy uruchomionym silniku wyłączyć przełącznik hamulca wydechowego.  -
Problem z hamulcem wydechowym będzie potwierdzony, jeśli ostrzegawczy 
sygnał dźwiękowy wyłączy się po kilku sekundach. Należy zlecić przegląd 
samochodu w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki 
Isuzu Trucks.
Jeśli ostrzegawczy sygnał dźwiękowy nadal będzie włączony, chodzi  -
o problem ze wspomaganiem hamulca nożnego (głównego).  Należy 
bezzwłocznie zlecić przegląd samochodu w najbliższej autoryzowanej stacji 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.

OSTROŻNIE
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Jeśli ta kontrolka ostrzegawcza zapali się przy włączonym silniku, samochód • 
natychmiast odstawić w bezpiecznym miejscu, gdzie nie będzie przeszkadzać 
w ruchu drogowym i bezzwłocznie zwrócić się do najbliższej autoryzowanej 
stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks, w celu wykonania przeglądu.

Kontrolka ostrzegawcza układu hamulcowego
Kontrolka ostrzegawcza systemu 
hamowania zapali się po rozruchu silnika w 
następujących przypadkach:
 • Spadek poziomu płynu hamulcowego 

(w wyniku zużycia okładziny 
hamulców lub wycieku płynu, itd.)

 • Awaria układu doładowania 
akumulatora (na przykład awaria 
alternatora bądź też poluzowanie 
albo pęknięcie pasa napędowego 
wentylatora, itd.)

 • W przypadku modeli z systemem 
ABS, awaria tego układu (również 
zapali się kontrolka ostrzegawcza 
ABS).

Kontrolka ostrzegawcza ABS  V   
 → patrz strona  4-37

OSTROŻNIE
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Kontrolka ostrzegawcza alternatora
Jeśli ta kontrolka ostrzegawcza zapali się, 
może to oznaczać uszkodzenie układu 
ładowania akumulatorów.
Samochód bezzwłocznie zatrzymać w 
bezpiecznym miejscu i wykonać czynności 
kontrolne i naprawcze.

Kontrola i naprawa
 1. Wizualnie sprawdzić, czy pas 

wentylatora nie jest przerwany lub 
zluzowany.

 2. Jeśli pas wentylatora jest poluzowany, 
wyregulować jego naprężenie.

 3. Jeśli na pasie wentylatora nie 
będzie stwierdzona żadna wada, 
skontaktować się z najbliższą 
autoryzowaną stacją obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.

  Pas wentylatora → patrz strona 7-44

Jeśli zapali się ta kontrolka ostrzegawcza, nie jeździć samochodem.  • 
Akumulator może być rozładowany.

Ze względu na to, że wymiana pasa wentylatora wymaga demontażu, wymianę • 
należy zlecić w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki 
Isuzu Trucks. 

MFU740SH004701

OSTROŻNIE

UWAGA
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Kontrolka ostrzegawcza ciśnienia oleju silnikowego
Jeśli świeci ta kontrolka ostrzegawczy, 
oznacza to, że ciśnienie oleju jest zbyt 
niskie.
Samochód natychmiast zatrzymać w 
bezpiecznym miejscu, wyłączyć silnik 
i wykonać czynności kontrolne oraz 
naprawę. 

Kontrola i naprawa
 1. Sprawdzić poziom oleju silnikowego.
 2. Jeśli poziom oleju silnikowego jest 

zbyt niski, sprawdzić, czy olej nie 
wycieka i uzupełnić go. 

 3. Jeśli poziom oleju jest normalny, olej 
nie wycieka. W takim przypadku filtr 
oleju może być niedrożny. 
Wymienić filtr oleju.

 4. Jeśli poziom oleju jest normalny i 
filtr oleju nie jest zapchany, jednak 
olej wycieka, skontaktować się z 
najbliższą autoryzowaną stacją 
obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks.

Olej silnikowy  → patrz strona 7-24
Wymiana oleju silnikowego oraz  

filtra oleju  → patrz strona  7-28

Jeśli zapali się ta kontrolka ostrzegawcza, nie jeździć samochodem. Mogłoby • 
dojść do uszkodzenia silnika.

Jeśli w zimie temperatura silnika jest niska i lepkość oleju wysoka, kontrolka • 
może się na chwilę zapalić. Po nagrzaniu silnika kontrolka zgaśnie.

OSTROŻNIE

UWAGA
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Kontrolka ostrzegawcza systemu SRS poduszek powietrznych V

Następujące sytuację sygnalizują 
ewentualną awarię układu poduszek 
powietrznych i napinaczy pasów 
bezpieczeństwa.
 • Gdy podczas jazdy zapali się 

kontrolka ostrzegawcza układu SRS.
 • Gdy włącznik rozrusznika jest 

przekręcony do pozycji „ON“ 
(załączone) i nie zapali się kontrolka 
ostrzegawcza.

 • Gdy włącznik rozrusznika jest 
przekręcony do pozycji „ON“ 
(załączone), zapali się kontrolka 
ostrzegawcza, jednak po siedmiu 
mignięciach nie zgaśnie.

W tych sytuacjach te elementy mogą być niesprawne. Należy zlecić przegląd • 
samochodu w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu 
Trucks.

W przypadku kontrolki ostrzegawczej rzeczą normalną jest, że kontrolka • 
ostrzegawcza po przekręceniu włącznika rozrusznika do pozycji „ON“ 
(załączone) zapali się, siedem razy mignie i potem zgaśnie. Kontrolka 
ostrzegawcza układu SRS może zapalić się bezpośrednio po uruchomieniu 
silnika, jednak jeśli po siedmiu mignięciach zgaśnie, chodzi o normalny stan.
W razie przekręcenia włącznika rozrusznika do pozycji „ACC“ (uaktywnienie • 
przyrządów) lub pracy urządzenia elektrycznego, kontrolka ostrzegawcza 
układu SRS może się nagle zapalić - chodzi o normalny stan.

OSTROŻNIE

UWAGA



8-21POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Kontrolka ostrzegawcza systemu SRS poduszek powietrznych Kontrolka ostrzegawcza silnika
Jeśli ta kontrolka zapali się przy włączonym 
silniku, może chodzić o  problem 
występujący w elektronicznym układzie 
sterowania silnikiem.  Należy zlecić 
przegląd i ewentualną naprawę układu.  
Bezzwłocznie skontaktować się z najbliższą 
autoryzowaną stacją obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks.

Kontrolka układu HSA V

Kontrolka układu HSA (asystent 
ruszania pod górę) V   
 → patrz strona  4-52

Kontrolka ASR  V

Kontrolka ASR V   
 → patrz strona  4-53

Kontrolka ostrzegawcza ABS V

Kontrolka ostrzegawcza ABS V   
 → patrz strona  4-37

LNU740SH000901

Kontrolka ostrzegawcza zrobotyzowanej skrzyni biegów 
Neestronic V

Kontrolka ostrzegawcza zrobotyzowanej 
skrzyni biegów Neestronic 
 → patrz strona  4-44
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Jeśli moc silnika spadnie i wskazówka termometru płynu chłodzącego będzie 
wskazywać wartość w polu „H“, silnik przegrzewa się.  Zapali się kontrolka 
ostrzegawcza przegrzania silnika i rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.  
Natychmiast wykonać następujące czynności zapobiegawcze:

 1. Włączyć światła awaryjne i przejechać 
samochodem w bezpieczne 
miejsce, gdzie samochód nie będzie 
przeszkadzał w ruchu drogowym (pas 
awaryjny na autostradzie, pobocze) i 
zaparkować samochód. 

 2. Silnik pozostawić chwilę na wolnych 
obrotach, co spowoduje spadek 
temperatury silnika. 

Silnik zaraz nie wyłączać.  W razie • 
natychmiastowego wyłączenia 
silnika może nastąpić zatarcie 
silnika.

 3. W momencie, gdy wskazówka 
termometru płynu chłodzącego 
powróci na środek pola bezpiecznej 
wartości, wyłączyć silnik. 

Płyn chłodzący w chłodnicy pozostanie pod ciśnieniem również po wyłączeniu • 
silnika. Natychmiastowe otwarcie korka wlewu chłodnicy może spowodować 
wyrzucenie pary lub gorącej wody pod ciśnieniem, co grozi oparzeniami ciała.  
Płyn w zbiorniku zapasowym również może być gorący.  natychmiastowe 
otwarcie korka wlewu może spowodować wyrzucenie gorącej wody pod 
ciśnieniem, co grozi oparzeniami ciała
Podczas odkręcania korka chłodnicy lub korka zbiornika zapasowego, na korek • 
położyć grubszą szmatkę i korek powoli odkręcać.

LNU8Z0SH002101

Bezpieczne 
pole

Model z wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym MID

Model bez wyświetlacza 
wielofunkcyjnego MID

Przegrzewanie silnika

OSTRZEŻENIE

PORADA
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Jeśli wentylator chłodnicy nie kręci • 
się, silnik natychmiast wyłączyć.

 4. Po wystarczającym ochłodzeniu 
silnika, sprawdzić poziom płynu 
chłodzącego w zbiorniku zapasowym i 
chłodnicy. Jeśli poziom jest zbyt niski, 
uzupełnić płyn chłodzący.   Sprawdzić 
również, czy pas wentylatora nie jest 
poluzowany lub uszkodzony. 

Przed uzupełnieniem płynu chłodzącego sprawdzić, czy wskazówka termometru • 
płynu chłodzącego znajduje się pod oznaczenie „C“. Uzupełnienie płynu w 
sytuacji, gdy silnik nie jest wystarczającą ostygnięty, może spowodować awarię 
silnika lub jego uszkodzenie.
Jeśli w sytuacji awaryjnej uzupełniono do chłodnicy tylko wodę destylowaną, • 
jak najszybciej należy dolać płyn chłodzący w celu uzyskania odpowiedniego 
stężenia płynu chłodzącego.

Płyn chłodzący → patrz strona  7-34
Pas napędowy wentylatora  
  → patrz strona  7-44

Nieprawidłowe dane z urządzenia pomiarowego

Woltomierz
Na krótko wcisnąć przycisk 
wielofunkcyjnego wyświetlacza MID; 
wyświetli się woltomierz. Jeśli na 
wielofunkcyjnym wyświetlaczu jest 
wyświetlana niestandardowa wartość 
napięcia (czerwony kolor), może to 
oznaczać nadmierne rozładowanie 
akumulatora lub nieprawidłowe działanie 
alternatora.
Jeśli taka sytuacja nastąpi, skontaktować 
się z najbliższą autoryzowaną stacją 
obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.
  Woltomierz → patrz strona 4-22

PORADA

PORADA
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Żarówka nie świeci

Moc żarówki w watach

Położenie Światła Moc żarówki w Wattach

Z przodu

Reflektor halogenowy 
Światło drogowe/mijania

24 V - 75/70 W
12 V - 60/55 W

Światło przeciwmgielne V 24 V - 70 W / 12 V - 55 W

Kierunkowskaz (przedni) 21 W

Światło obrysowe 5W

Światło boczne V 21 W

Kierunkowskaz (z boku) 21 W

Światło obrysowe 5W

Z tyłu

Światło tylne i światło hamowania 5/21 W

Kierunkowskaz 21 W

Światło cofania 21 W

Światło tablicy rejestracyjnej
10 W (typ z jednym 

światłem)
5 W (typ z dwoma światłami)

Tylne światło przeciwmgielne V 21 W

Wnętrze
Światło sufitowe V 10 W

Tylne światło sufitowe V 10 W

Widok z 
góry Dachowe światło obrysowe V 5 W

 1. Każdą żarówkę sprawdzić, czy nie jest spalona.
 2. Jeśli żarówka jest spalona, wamienić ją.   Przed wymianą spalonych żarówek 

włącznik rozrusznika zawsze przekręcić do pozycji LOCK (zablokowane) i 
wszystkie inne włączniki przełączyć do pozycji OFF (wyłączone).

 3. Jeśli żarówka nie jest spalona, problem może być w okablowaniu. Zwrócić się do 
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks. 

 W przypadku wymiany żarówek, które nie są podane w tej liście, zwrócić się do 
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Isuzu Trucks.



8-25POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Zastosowanie żarówek o innej mocy aniżeli podanej, może doprowadzić do • 
zagrzania żarówki lub okablowania. Może to spowodować zniekształcenie szkła 
i osłony reflektora oraz doprowadzić do pożaru.
Bezpośrednio po zgaszeniu żarówki są gorące.  Podczas wymiany żarówek • 
istnieje niebezpieczeństwo poparzenia, dlatego przed wymianą należy 
poczekać aż ostygną.
Nigdy nie jeździć samochodem z niesprawnymi żarówkami.    Może dojść do • 
wypadku.

W przypadku spalenia, żarówkę wymienić za żarówkę o określonych parametrach 
mocy. Podczas montażu śruby nie dokręcać zbyt mocno. 

Wymiana reflektorów

Nie zamieniać żarówek na za żarówkę o innej mocy aniżeli określonej.  • 
Kierunkowskazy migałyby niestandardowo.
Podczas wymiany żarówek głównych reflektorów, regulację pochylenia światła • 
reflektorów  zlecić w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi samochodów 
marki Isuzu Trucks.

  Moce żarówek→ patrz strona  8-24

Jeśli spali się żarówka świateł parowych, na przykład reflektorów, żywotność • 
żarówki drugiego reflektora dobiega końca.  Dlatego zalecamy wymianę obu 
żarówek jednocześnie.

OSTROŻNIE

PORADA

PORADA
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Reflektor halogenowy  
(model NHR)
 1. Z środka kraty odkręcić śrubę i wyjąć 

kratę pociągając ją do siebie.
 2. Wyjąć uszczelkę gumową z dwu 

występów na dole reflektora i 
następnie zdemontować śrubę 
boczną z reflektora (reflektor zawiera 
kierunkowskaz, światło obrysowe oraz 
światło boczne).

LNU880SH000401

Śruba

Uszczelka gumowa

Krata

Śruba

Występ

 3. Otworzyć przednie drzwi. Użyć 
wkrętaka krzyżowego w celu 
zdemontowania śruby pomiędzy 
drzwiami i kabiną.

  Nie zgubić śruby - bądzie potrzebna 
przy ponowny montażu reflektora. 

LNU880SH000301

Wkrętak krzyżakowy
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 4. Wyciągnąć dół przedniego zespołu 
reflektora do przodu, poluzować 
dwa uchwyty regulacyjne, odłączyć 
konektor zespołu reflektora i 
następnie wyjąć przedni zespół 
reflektora.  

  Nie zgubić nakrętek podczas 
wyjmowania przednich zespołów 
reflektorów. 

LNU780SH006101

Uchwyt

Uchwyt

Przedni 
zespół 
      reflektora

Front

Rowek

Rowek

LNU780SH006201

Oprawka kierunkowskazu

Oprawka światła 
bocznego

Oprawka 
światła 
obrysowego

Konektor

Nakrętka
Uchwyt

Uchwyt

 5. Odkręcić cztery śruby, które trzymają 
reflektor w miejscu, następnie wyjąć 
zestaw reflektora. 

LNU780SH006301

Reflektor

Reflektor

Śruba

Uchwyt w kabinie

Uchwyt w samochodzie

Rowek

Przepust 
   izolacyjny
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 6. Odłączyć konektor reflektora i wyjąć 
zestaw reflektora.

LNU780SH006401

Konektor regulacji 
pochylenia świateł

Kołek 
prowadzący

Konektor 
reflektora

 7. Wyjąć kapturek gumowy. Następnie 
wcisnąć prawą stronę uchwytu, który 
przytrzymuje żarówkę w miejscu i 
przesunąć ją do góry, żeby ją uwolnić.  

 8. Wyjąć żarówkę i wymienić ją za nową. 

Nie dotykać dłońmi szkła żarówki.  • 
Zanieczyszczenie szkła spowoduje 
spalenie żarówki. 
Podczas mocowania kapturka • 
gumowego, mocno wcisnąć 
jego wewnętrzną i zewnętrzną 
część. Sprawdzić, czy kapturek 
gumowy, zestaw reflektora 
i żarówka są bezpiecznie i 
stabilnie zamontowane. Jeśli 
kapturek gumowy nie jest dobrze 
przymocowany na swoim miejscu, 
woda może przedostać się do 
reflektora i spowodować awarię 
reflektora.LNU780SH006601

Żarówka (szklana)
Oprawka

MFU8Z0SH018801

Uchwyt

Kapturek gumowyŻarówka reflektora PORADA
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 9. Zestaw reflektora zainstalować 
zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

 a. Przyłączyć konektor reflektora i 
zestaw reflektora włożyć do rowka 
w uchwycie na kabinie. Następnie 
światło umieścić tak, aby kołek 
prowadzący zestawu reflektora był 
równo z otworem w blasze kabiny 
i zakręcić cztery śruby montażowe 
zamocować światło w miejscu.  

 b. Po wyjęciu przedniego zespołu 
reflektora wyjąć przepust izolacyjny, 
który znajduje się na uchwycie na 
samochodzie. 

 c. Przepust izolacyjny przymocować 
do zespolonego reflektora za 
pomocą śruby, która była wyjęta 
wraz z przednim zespołem 
reflektora. 

LNU780SH006401

Konektor regulacji 
pochylenia świateł

Kołek 
prowadzący

Konektor 
reflektora

LNU780SH006301

Reflektor

Reflektor

Śruba

Uchwyt w kabinie

Uchwyt w samochodzie

Rowek

Przepust 
   izolacyjny

LNU780SH006701

Oprawka 
kierunkowskazu

Oprawka 
światła 
obrysowego

Oprawka światła 
bocznego

Nakrętka

Śruba

Przepust 
izolacyjny
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 d. Przyłączyć konektor przedniego 
zespolonego reflektora i 
reflektor umieścić tak, aby dwa 
uchwyty regulujące były w 
jednej płaszczyźnie z rowkami 
w reflektorze. Następnie kołek 
wyrównać ze środkiem rowka i 
mocno go wcisnąć do uchwytu. Przy 
tym wciskać zespolony reflektor w 
kierunku tylnej części pojazdu.

  Wcisnąć przedni zespół reflektora 
do środka, zabezpieczyć go boczną 
śrubą i włożyć uszczelkę gumową. 

 e. Zamontować kratę, ścisnąć uchwyty, 
aby "wskoczyły" w swoje miejsce i 
przymocować śrubę w środku kraty. 

LNU8Z0SH007001

Przedni zespół 
reflektora

Uchwyt

Kołek

Delikatnie ciągnąć przedni zespół • 
reflektora w kierunku do przodu 
samochodu i sprawdzić, czy był 
bezpiecznie zamontowany.

LNU780SH006101

Uchwyt

Uchwyt

Przedni 
zespół 
      reflektora

Front

Rowek

Rowek

LNU780SH006901

Przedni zespół reflektora

Rowek

Konektor

Kołek

Rowek

LNU880SH000401

Śruba

Uszczelka gumowa

Krata

Śruba

Występ

PORADA
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 2. Otworzyć przednie drzwi. Użyć 
wkrętaka krzyżowego w celu 
zdemontowania dwu śrub pomiędzy 
drzwiami i kabiną.

LNU880SH000301

Wkrętak krzyżakowy

 3. Kierunkowskaz przechylić w dół w 
kierunku przedniej części pojazdu i 
wyjąć go.

Reflektor halogenowy  
(modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS)
 1. Zdemontować śrubę ze środka kraty. 

Wyciągnąć występy pięciu uchwytów 
w górnej części kraty do góry i 
wyjąć kratę pociągając ją do siebie.  
Odkręcić nakrętki kierunkowskazu.

LNU780SH000401

Krata
Śruba

Uchwyt

Nakrętka
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 4. Odłączyć konektor kierunkowskazu i 
następnie wyjąć światło.

LNU8Z0SH007101

Konektor Oprawka

LNU880SH000501

Śruba

Śruba

Uszczelka gumowa

Występ

 5. Poluzować uszczelki gumowe z 
dwu występów z dołu reflektora. 
Zdemontować cztery śruby.  
Następnie odłączyć konektor 
reflektora, wyjąć jednostkę światła 
obrysowego i odłączyć konektor 
regulacji pochylenia świateł. 
Następnie wyjąć zestaw reflektora. 

MFU8Z0SH019201

Kapturek gumowy

Żarówka 
reflektora

Konektor 
reflektorów

Konektor 
światła 

obrysowego

Kierunkowskaz 

Konektor 
wyregulowania 
reflektorów
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MFU8Z0SH018801

Uchwyt

Kapturek gumowyŻarówka reflektora

 6. Wyjąć kapturek gumowy. Następnie 
wcisnąć prawą stronę uchwytu, który 
przytrzymuje żarówkę w miejscu i 
przesunąć ją do góry, żeby ją uwolnić.  

 7. Wyjąć żarówkę i wymienić ją za nową. 

 8. Po wymianie żarówki zainstalować 
części w odwrotnej kolejności niż 
demontaż.

Nie dotykać dłońmi szkła żarówki.  • 
Zanieczyszczenie szkła spowoduje 
spalenie żarówki. 
Podczas mocowania kapturka • 
gumowego, mocno wcisnąć jego 
wewnętrzną i zewnętrzną część 
obwodową. Sprawdzić, czy kapturek 
gumowy, zestaw reflektora i 
żarówka są bezpiecznie i stabilnie 
zainstalowane, przy czym żadna 
część nie może wychodzić poza 
obudowę.  Jeśli kapturek gumowy 
nie jest dobrze przymocowany 
na swoim miejscu, woda może 
przedostać się do reflektora i 
spowodować awarię reflektora.

LNU780SH006601

Żarówka (szklana)
Oprawka

PORADA
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MFU8Z0SH019101

Oprawka 
światła

 3. Montaż świateł wykonać tak samo jak 
demontaż, ale w odwrotnej kolejności, 
przy czym przestrzegać poniższe 
instrukcje:

 • Konektor przekręcić w prawo, aby 
go właściwie zablokować w danej 
pozycji.

Jeśli oprawka nie jest bezpiecznie • 
zablokowana, do światła może 
przedostać się woda i spowodować 
jego uszkodzenie.

LNU8Z0SH007301

Bezpiecznik

Wymiana światła obrysowego  
(modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS)
 1. Przestrzegać instrukcji opisanych 

w rozdziale „Wymiana reflektorów“ i 
wyjąć zestaw reflektorów.

Wymiana reflektorów  
 → patrz strona  8-25

 2. Wyjąć żarówkę z oprawki światła 
obrysowego i wymienić ją za nową.

Model NHR
 1. Przekręcając w lewo odłączyć 

oprawkę. Przekręcając w lewo wyjąć 
kierunkowskaz i światło boczne. Przy 
tym naciskać odpowiednią żarówkę. 
Żarówkę wyjąć z oprawki światła 
obrysowego. Żarówkę wymienić za 
nową i przekręcić oprawkę w prawo w 
celu zablokowania jej w miejscu. 

Jeśli oprawka nie jest bezpiecznie • 
zablokowana, do światła może 
przedostać się woda i spowodować 
jego uszkodzenie.

LNU780SH006701

Oprawka 
kierunkowskazu

Oprawka 
światła 
obrysowego

Oprawka światła 
bocznego

Nakrętka

Śruba

Przepust 
izolacyjny

Wymiana światel obrysowych, kierunkowskazów i świateł 
bocznych

PORADA

PORADA
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LNU8Z0SH007201

Żarówka

Oprawka

 3. Wyjąć żarówkę z oprawki i wymienić 
ją na nową. 

 4. Montaż świateł wykonać tak samo, 
tyle że w odwrotnej kolejności, 
przy czym należy przestrzegać 
następujące instrukcje:

 • Oprawkę przekręcić w prawo, aby 
ją właściwie zablokować w danej 
pozycji.

Jeśli oprawka nie jest bezpiecznie • 
zablokowana, do światła może 
przedostać się woda i spowodować 
jego uszkodzenie.

 2. Odłączyć konektor kierunkowskazu i 
następnie wyjąć oprawkę.

Wymiana światła obrysowego  
(modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS)
 1. Przestrzegać instrukcji opisanych 

w rozdziale „Wymiana reflektorów“. 
Kierunkowskaz przechylić w dół w 
kierunku przedniej części pojazdu i 
wyjąć go.

Wymiana reflektorów  
 → patrz strona  8-25

LNU8Z0SH007101

Konektor Oprawka

PORADA
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LNU8Z0SH008201

Nakrętka

Czop gumowy

MFU780SH001101

Zatrzaski 

 2. Światło boczne lub boczny 
kierunkowskaz przesuwać w kierunku 
przedniej części samochodu i przy 
tym obrócić go tak, żeby była odkryta 
tylna część światła. Z panelu drzwi 
poluzować uchwyt z boku tylnej 
części światła.

MFU780SH001201

Zatrzaski

 3. Po poluzowaniu uchwytu wyciągnąć 
światło na zewnątrz i przy tym 
przesuwać go w kierunku tylnej części 
samochodu.

Wymiana światła bocznego V  lub 
bocznego kierunkowskazu  
(modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS)
 1. Otworzyć drzwi przednie, wyjąć czop 

gumowy z dołu drzwi i poluzować 
nakrętkę.
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 4. Przekręcając w lewo poluzować 
oprawkę.

 5. Wyjąć żarówkę z oprawki i wymienić 
ją na nową. 

 6. Montaż świateł wykonać tak samo jak 
demontaż, ale w odwrotnej kolejności, 
przy czym przestrzegać poniższe 
instrukcje:

 a. Oprawkę przekręcić w prawo, aby 
ją właściwie zablokować w danej 
pozycji.

MFU8Z0SH019001

Światła boczne

Światło boczne 
kierunkowskazu

Jeśli oprawka nie jest bezpiecznie • 
zablokowana, do światła może 
przedostać się woda i spowodować 
jego uszkodzenie.

 b. Włożyć do panelu drzwi uchwyt z 
tylnej części światła.

 c. Włożyć przednią część światła do 
panelu drzwi i włożyć do panelu 
drzwi uchwyt z tyłu przedniej części 
światła. 

 d. Otworzyć przednie drzwi, dokręcić 
od wewnątrz drzwi nakrętkę i 
zainstalować gumowy czop.

LNU8Z0SH008201

Nakrętka

Czop gumowy

PORADA
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LNU8Z0SH008401

Osłona

Wymiana przedniego światła przeciwmgielnego V

 2. Kręcić osłoną w lewo w celu 
poluzowania osłony.  Ścisnąć 
uchwyt, który przytrzymuje żarówkę 
na miejscu i przesunąć go w dół.  
Odłączyć konektor od osłony. 
Uważać, by nie uszkodzić uchwyt lub 
by nie wyjąć zacisku. 

 1. Odchylić i podnieść kabinę.

Odchylanie kabiny V  
  → patrz strona  7-12

Kabinę odchylać wyłącznie na równym podłożu.• 
W razie odchylania kabiny w zamkniętym pomieszczeniu, sprawdzić, czy przed • 
kabiną i za nią jest wystarczająco dużo miejsca.
Podczas odchylania kabiny dobrze zamknąć drzwi. Jeśli kabina jest odchylona, • 
nie otwierać ani nie zamykać drzwi.
Po odchyleniu kabiny sprawdzić, czy element zabezpieczający - blokada - E  • 
jest bezpiecznie zablokowana.
Nie odchylać kabinę, jeśli na desce rozdzielczej, fotelach, w uchwytach na kubki • 
lub na podłodze znajdują się jakiekolwiek przedmioty. 
Przed odchyleniem kabiny usunąć ze zderzaka nagromadzony lód lub śnieg. • 
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia zderzaka, reflektorów, 
przedniej osłony lub innych części samochodu.
Jeśli otwarcie drzwi odchylonej kabiny jest niezbędne, podczas otwierania i • 
zamykania drzwi bezpiecznie je podpierać.  Podczas otwierani lub zamykania 
puszczenie drzwi jest niebezpieczne. Drzwi mogą uderzyć w inną osobę i 
spowodować obrażenia jej ciała albo mogą się uszkodzić. Po zamknięciu drzwi 
sprawdzić, czy są zablokowane w pozycji zamkniętej.

Nie dotykać elementu zabezpieczającego - blokady na podpórce kabiny, gdy • 
kabina jest odchylona. W przypadku dotknięcia, może dojść do niechcianego 
zwolnienia blokady i kabina może spaść.

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
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 3. Wyjąć żarówkę i wymienić ją na 
nową. 

Nie dotykać dłońmi szkła żarówki. • 
Zanieczyszczenie szkła spowoduje 
spalenie żarówki. 

MFU8Z0SH018901

Żarówka światła przeciwmgielnego

 4. Montaż wykonać tak samo jak 
demontaż, przy czym przestrzegać 
następujących instrukcji:

 • Ze względu na to, że na górze i 
na dole żarówki są różne gwinty 
(okrągłe lub kwadratowe), zwracać 
szczególną uwagę na prawidłowe 
włożenie.

 - Okrągły gwint musi być 
ukierunkowany do lewej i prawej 
strony.

 • Przekręcić osłonę w prawo, w celu 
zabezpieczenia jej w prawidłowej 
pozycji. 
Podczas zabezpieczania osłony 
sprawdzić, czy do osłony nie 
zaczepiła się jakaś wiązka 
elektryczna.

Jeśli oprawka nie jest bezpiecznie • 
zablokowana, o światła może 
przedostać się woda i spowodować 
jego uszkodzenie.

PORADA

PORADA
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 1. Odkręcić śruby i wyjąć osłonę 
reflektora.

 2. Przekręcając w lewo poluzować 
żarówkę. Przy tym wywierać na nią 
nacisk.

 3. W celu zamontowania światła 
wykonać te same czynności, ale w 
odwrotnej kolejności.

LNU8Z0SH007401

Kierunkowskaz

Światło tylne i światło hamowania

Światło cofania

Osłony reflektorów

Wymiana światła tablicy rejestracyjnej
 1. Odkręcić śruby i wyjąć blaszaną 

osłonę.
 2. Wyjąć osłonę oświetlenia.
 3. Przekręcając w lewo poluzować 

żarówkę. Przy tym wywierać na nią 
nacisk.

 4. W celu zamontowania światła 
wykonać te same czynności, ale w 
odwrotnej kolejności.

LNU8Z0SH007501

Osłona 
oświetleniaŚrubaOsłona

Żarówka

Wymiana tylnego światła przeciwmgielnego 

 1. Odkręcić śruby i wyjąć osłonę 
reflektora.

 2. Przekręcając w lewo poluzować 
żarówkę. Przy tym wywierać na nią 
nacisk.

 3. W celu zamontowania światła 
wykonać te same czynności, ale w 
odwrotnej kolejności.

Wymiana tylnych kierunkowskazów, świateł końcowych, 
świateł hamulcowych i świateł cofania
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Modele NLR/NMR/NNR/NPR/NQR/NPS
 1. Wyjąć szkło reflektora i wyciągnąć 

żarówkę.
 2. W celu zamontowania światła 

wykonać te same czynności, ale w 
odwrotnej kolejności.

LNU8Z0SH007601

Żarówka

Osłona 
światła

Wymiana oświetlenia sufitowego

Model NHR
 1. Wkrętakiem krzyżowym lub innym 

tego typu narzędziem wyjąć szkło 
reflektora i wyciągnąć żarówkę.

 2. W celu zamontowania światła 
wykonać te same czynności, ale w 
odwrotnej kolejności.

LNU8Z0SH007701LNU780SH008201

Osłona 
światła

Żarówka

Wymiana dachowego światła obrysowego  V

 1. Odkręcić śruby i wyjąć osłonę 
reflektora.

 2. Wyjąć żarówkę i wymienić ją za nową. 
 3. W celu zamontowania światła 

wykonać te same czynności, ale w 
odwrotnej kolejności.

LNU8Z0SH015701

Śruba

Żarówka
Oprawka 

Osłona 
reflektorów
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LNU8Z0SH008101

Osłona

Bezpieczniki znajdują się w dolnej części 
deski rozdzielczej na środku. Ponadto 
bezpieczniki i przekaźniki znajdują się za 
kabiną po lewej stronie ramy.

Jeśli światła nie zapalą się lub nie migają lub nie działa urządzenie w układzie 
elektrycznym, sprawdzić, czy nie jest spalony bezpiecznik.

Umieszczenie bezpieczników i przekaźników

Wymiana bezpieczników i przekaźników

LNU880SH000201

Kierunek 
jazdy

Osłona

Uchwyt

Aby otworzyć pokrywę skrzyni 
bezpieczników po lewej stronie, należy 
ścisnąć uchwyty pokrywy i pociągnąć je do 
góry.
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LNU8Z0SH007801

Bezpiecznik

Przekaźnik

Wymiana bezpieczników
 1. Przed wymianą bezpieczników 

przekręcić włącznik rozrusznika 
do pozycji „LOCK“ (zablokowane) 
i zaciągnąć dźwignię hamulca 
postojowego.

 2. Klipsem do wyciągania bezpieczników 
wyciągnąć bezpiecznik. Klips do 
wyciągania bezpieczników jest 
umieszczony w skrzyni bezpieczników 
w kabinie.

MFU8Z0SH033701

Normalny Spalony

Podczas wymiany należy stosować • 
bezpieczniki o tym samym obciążeniu 
prądowym.
Zastosowanie innych bezpieczników • 
może doprowadzić  do pożaru lub 
uszkodzenia urządzenia.
Jeśli nowy bezpiecznik zaraz się • 
spali, skontaktować się z najbliższą 
autoryzowaną stacją obsługi 
samochodów marki Isuzu Trucks.

 3. Jeśli bezpiecznik wygląda tak, jak 
pokazano na ilustracji w prawej jej 
części, oznacza to, że bezpiecznik 
jest spalony.  Bezpiecznik wymienić 
za nowy (zapasowe bezpieczniki 
znajdują się w kabinie samochodu).

LNU780SH001701

Przekaźnik

Bezpiecznik

OSTRZEŻENIE
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Nie manipulować z pokrywą skrzynki • 
bezpieczników bez powodu. 
Skrzynka bezpieczników jest • 
skonstruowana tak, aby woda 
nie mogła przedostać się do 
środka.   Jednak jeśli na pokrywę 
skrzynki rozleje się woda lub jakiś 
napój, ciecz trzeba zetrzeć przed 
otwarciem pokrywy.
Obszar wokół pokrywy będzie • 
gorący bezpośrednio po 
zakończeniu jazdy, co jest 
normalnym zjawiskiem. 

Wymiana przekaźnika 
Przed wymianą przekaźnika zdjąć pokrywę. 

PORADA
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Umieszczenie bezpieczników: wnętrze kabiny

Umieszczenie bezpieczników i przekaźników

Nr Opis Moc 
znamionowa

1 ELEC PTO (BATT) 25 A

2 RR P/OKNO 20 A

3 OŚWIETLENIE WNĘTRZA, RADIO 10 A

4 BLOKADA DRZWI 15 A

5 ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE 10 A

6 P/OKNO 20 A

7 ABS 10 A

8 WYCIERACZKA 15 A

9 H/LIGHT LO (LH) 10 A

10 ECU (BATT) 10 A

11 H/LIGHT LO (RH) 10 A

12 ŚWIATŁO HAMOWANIA 10 A

13 ROZRUCH2 15 A

14 H/LIGHT LO (LH) 10 A

15 H/LIGHT HI (RH) 10 A

16 ELEC PTO (KEY ST) 10 A

17 ROZRUSZNIK 10 A

18 STACYJKA1 15 A

Nr Opis Moc 
znamionowa

19 SRS 10 A

20 ECM 10 A

21 PRZYRZĄDY 10 A

22 ŚWIATŁA (BATT) 10 A

23 RADIO, ACC 15 A

24 LUSTERKO 15 A

25 OSTRZEGAWCZY SYGNAŁ 
DŹWIĘKOWY 15 A

26 KIERUNKOWSKAZY, ŚWIATŁA 
AWARYJNE 15 A

27 ŚWIATŁA TYLNE 10 A

28 PODŚWIETLENIE 10 A

29
ŚWIATŁA BOCZNE, 
PRAWE TYLNE ŚWIATŁO 
PRZECIWMGIELNE

10 A

30 SILNIK DMUCHAWY 20 A

31 BEZPIECZNIK ZAPASOWY 10 A
32 BEZPIECZNIK ZAPASOWY 15 A
33 BEZPIECZNIK ZAPASOWY 20 A

34 WOLNE ―

LNU8Z0MF002101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

31 32 33 34

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Wyciągacz 
bezpiecznika
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Umieszczenie przekaźników: wnętrze kabiny

Nr Opis

1 Światło hamowania

2 Silnik dmuchawy

3 Włączona stacyjka

4 Blokada drzwi (blokowanie)

5 Tylne światło przeciwmgielne 

6 Wycieraczka

7 Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy

8 Wycieraczka - szybkie / wolne 
ścieranie 

9 Światło przeciwmgielne 

10 Przystawka odbioru mocy

Nr Opis

11 Blokada drzwi (odblokowanie)

12 Elektrycznie sterowane okna

13 Światła mijania

14 4WD

15 Światła drogowe

16 Tylne światła

17 Elektromagnes PTO (model z M/T)

18 Odłączenie PTO (model z M/T)

19
Ładowanie

Transfer IGNI (model NPS)

20 Elektryczne otwieranie okna (tylne)

LNU8Z0MF002001

Wyciągacz bezpiecznika Bezpiecznik

Przekaźnik

1 4

17

18

19

20

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

16

2

3
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Umieszczenie bezpieczników i przekaźników: wewnątrz kabiny

LNU8Z0SF002801

Przekaźnik

Bezpiecznik

8

9 10

1

1 2 5 6 7 8 9

10 11 12 13 1443

4 5 6 7

2 3

Numer 
przekaźnika Opis

1 Rozrusznik

2 ECM

3 Świeca żarowa

4 Kompresor klimatyzacji 

5 Wentylator chłodnicy

6 Wyłączenie rozrusznika

7
Światło obrysowe  
(model z tylnymi światłami 
przeciwmgielnymi)

8 Dźwignia zmiany biegów

9 4WD

10 Sterowanie skrzyni 
rozdzielczej

Numer 
bezpiecznika Opis Moc 

znamionowa

1 Światło obrysowe 10 A

2 Główny ECM 10 A

3 Akumulator 10 A

4 Klimatyzacja 10 A

5 Bezpiecznik ECM 30 A

6 Bezpiecznik 
rozrusznika 60 A

7 Bezpiecznik świecy 
żarowej 60 A

8 Bezpiecznik AM2 30 A

9 Bezpiecznik AM1 40 A

10
Bezpiecznik 
zrobotyzowanej skrzyni 
biegów  Neestronic

30 A

11 Bezpiecznik reflektora 50 A

12 Bezpiecznik HVAC 60 A

13 Bezpiecznik ABS 50 A

14 Bezpiecznik JB-B 60 A
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Zachować spokój i postępować wg następujących instrukcji:
 1. Zapobiec większej kolizji.. 

Włączyć światła awaryjne, przejechać samochodem w bezpieczne miejsce, 
gdzie samochód nie będzie przeszkadzał w ruchu drogowym (pas awaryjny na 
autostradzie, pobocze) i wyłączyć silnik. 

 2. Udzielić pomocy rannym.  
Udzielić jakiekolwiek pierwszej pomocy osobom zranionym do momentu 
przybycia lekarza lub karetki pogotowia.  Nie ruszać osób z obrażeniami głowy.  
Jeśli zagraża wypadek zbiorowy, osoby przemieścić w bezpieczne miejsce.

 3. Zadzwoniś po policję. 
Zadzwonić po policję - udzielić informacji o miejscu zdarzenia się wypadku, osoba 
z obrażeniami ciała i zakresu ich obrażeń. Następnie policja udzieli Państwu 
kolejnych instrukcji. 

 4. Uzyskać od pozostałych osób oraz udzielić im swoje dane osobowe (nazwisko, 
adres, numer telefonu, zweryfikować dane na temat wypadku).

 5. W razie konieczności skontaktować się z ubezpieczycielem lub ze sprzedawcą, u 
którego zakupiono samochód.

Wypadek

Skontaktować się z policją i zwrócić się do lekarza w celu przebadania, nawet • 
jeśli chodzi o niegroźny wypadek czy lekkie obrażenia ciała.  Szczególnie w 
przypadku uderzenia w głowę bez zewnętrznych obrażeń. Objawy takiego 
obrażenia mogą się pojawić znacznie później.

Wciśnięcie pedału przyspieszenia oznacza 
głębsze ugrzęźnięcie samochodu w błocie, 
tak więc wyciągnięcie samochodu będzie 
trudniejsze. 
Pod opony podłożyć kamienie, gałęzie lub 
maty,, żeby samochód uzyskał trakcję lub 
kilkakrotnie jechać do przodu i do tyłu, żeby 
samochód uzyskał siłę napędową w celu 
wyciągnięcia go z błota.

Jazda po złej nawierzchni

PORADA
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W przypadku odholowania unieruchomionego pojazdu najlepiej zwrócić się do Pomocy 
Drogowej.   Jeśli nie jest to możliwe, proszę postępować następująco: 
W przypadku holowania samochodu należy stosować odpowiednie urządzenia i 
przestrzegać lokalnych przepisów drogowych. 
Nie próbować uruchomić silnik pchając lub holując samochód. 

Odholowanie pojazdu

W przypadku modeli z ręczną skrzynią biegów dźwignię zmiany biegów • 
przestawić w położenie „N“ i samochód holować prędkością maksymalnie 10 
km poniżej 40 km/h. Jeśli nie można spełnić ww. warunku, przed holowaniem 
odłączyć wał napędowy, żeby nie uszkodzić skrzyni przekładniowej.
Jeśli samochód jest wyposażony w zrobotyzowaną skrzynię biegów Neestronic, • 
dźwignię zmiany biegów przestawić w położenie „N“ i sprawdzić, czy wskaźnik 
zmiany biegu wyświetla „N“. Samochód holować maksymalnie 10 km i nie 
przekraczać prędkości 40 km/h. 
Jeśli wskaźnik nie wyświetla „N“ lub w sytuacji, kiedy ww. warunki nie można 
spełnić, przed holowaniem odłączyć wał napędowy, żeby nie uszkodzić skrzyni 
przekładniowej.
Holować samochód z włączonym silnikiem, jeśli jest to możliwe.   • 
Jeśli silnik nie jest uruchomiony: 

hamulce nie będą sprawnie działać; -
manewrowanie z kierownicą będzie utrudnione; -
kierownica może się zablokować, tak więc skręcanie kierownicą nie będzie  -
możliwe. Jest to bardzo niebezpieczne (szczególnie, gdy klucz jest wyjęty ze 
stacyjki).

Przed odłączeniem wału napędowego nie zapomnieć podłożyć podkładki • 
klinowe pod koła. Samochód mógłby nagle ruszyć z miejsca i spowodować 
poważny wypadek.

OSTROŻNIE

OSTRZEŻENIE
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Jeśli można skręcać kierownicą, samochód 
można holować wszystkimi kołami po 
drodze.
Jednak jeśli nie będzie można uruchomić 
silnik, wspomaganie kierownicy nie będzie 
udzielać żadnej pomocy. 
Jeśli skrzynia przekładniowa jest 
uszkodzona, odłączyć wał napędowy przy 
kołnierzu tylnego mostu i przymocować go 
do ramy. 

Jeśli tylny most jest popsuty lub istnieje 
prawdopodobieństwo, że jest popsuty, 
zdemontować wał mostu i zabezpieczyć 
otwór piasty, w celu uniemożliwienia 
wycieku oleju przekładniowego 
mechanizmu różnicowego lub przedostania 
się zanieczyszczeń bądź innych obcych 
ciał do mostu.
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Przednia strona

LNU8Z0SH007901

Hak

 1. Jeśli pojazd holuje lub jest holowany, 
mocno przymocować linę na tej samej 
stronie do przedniego lub tylnego 
haka holowniczego.

 2. Podczas holowania starannie 
śledzić światła hamowania pojazdu 
holowniczego, w celu zapobieżenia 
poluzowania liny. Sprawdzić, czy 
samochód nie jest wstawiony na silne 
uderzenia lub siłę z boku.

Tylna strona

LNU880SH000601

Hak

LNU880SH000701

W ramach 15

Nie holować samochodu pod kątem • 
przekraczającym 15°. Samochód 
może być wystawiony zbyt dużym 
siłom i może zostać uszkodzony.
Linę przymocować wyłącznie do • 
haka holowniczego. Przymocowanie 
liny do innej części samochodu 
może doprowadzić do uszkodzenia 
samochodu.
Przed holowaniem sprawdzić, czy • 
w pobliżu liny holowniczej i haka 
holowniczego nie znajduje się żadna 
osoba. W przypadku zerwania 
liny, osoby stojące w pobliżu liny 
mogłyby doznać obrażeń ciała. 
Hak holowniczy jest przeznaczony • 
do holowania samochodu, którego 
ciężar odpowiada mniej więcej 
ciężarowi holowanego pojazdu 
poruszającego się po dobrych 
drogach.
W przypadku wjechania na polną • 
drogę lub na drogę zabłoconą,  
ładunek wyładować z samochodu.
W przypadku samochodów • 
wyposażonych w układ HSA, 
wcisnąć przycisk HSA OFF i 
wyłączyć układ HSA.

Wyłącznik HSA OFF → patrz strona  4-98

OSTROŻNIE
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W przypadku modeli z napędem na wszystkie koła (4WD), przed holowaniem • 
przełączyć włącznik 4WD do pozycji „OFF“ (wyłączone). W przeciwnym razie 
podczas holowania hamulce mogą się uaktywnić.

[W następujących przypadkach skontaktować się z Pomocą Drogową]
Gdy samochód będzie zjeżdżać po długiej trasie w dół (hamulce mogą się • 
przegrzać i nie działać).
W przypadku nie działania skrzyni przekładniowej lub mechanizmu • 
różnicowego.
W przypadku awarii samochodu na autostradzie.• 

 Włącznik napędu wszystkich kół  4WD
  → patrz strona  4-126

PORADA
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● Informacje techniczne i parametry 9-2
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Model z silnikiem 4JJ1

Informacje techniczne i parametry

Specyfikacja wartości
Silnik chłodzony wodą z wałem krzywkowym umieszczonym w głowicy cylindrów, z bezpośrednim wtryskiem 

paliwa i układem doładowywania poprzez turbosprężarkę
 z chłodnicą sprężonego powietrza

Stopień sprężania 17.5

Objętość skokowa ccm 2,999

Kolejność wtrysku paliwa 1-3-4-2

Statystyczny kąt początku wtrysku 0°

Luzy zaworowe mm (cale) Zawory ssące i wydechowe 
0,15 (0,006) przy zimnym silniku

Obroty jałowe obr./min. 575 - 625

Naprężenie pasa wentylatora mm (cale)/Hz Nowy pas:  4 - 6 (0.16 - 0.24)/210 - 234

Używany pas: 6 - 8 (0.24 - 0.31)/179 - 193

Filtr oleju Typ z wkładem wymiennym

Ilość oleju silnikowego [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
10.0 (2.64/2.20)

Ilość płynu chłodzącego [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
10.0 (2.64/2.20)

Układ podgrzewania silnika Świece żarowe

Typ turbosprężarki RHF5V (IHI)

Silnik
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Model z silnikiem 4HK1
Specyfikacja wartości

Silnik chłodzony wodą z wałem krzywkowym umieszczonym w głowicy cylindrów, z bezpośrednim wtryskiem 
paliwa i układem doładowywania poprzez turbosprężarkę

 z chłodnicą sprężonego powietrza

Stopień sprężania 17.5

Objętość skokowa ccm 5,193

Kolejność wtrysku paliwa 1-3-4-2

Statystyczny kąt początku wtrysku 0°

Luzy zaworowe mm (cale) Zawory ssące i wydechowe 
0,4 (0,016) przy zimnym silniku

Obroty jałowe obr./min.  M/T  550 - 600, SA  625 - 675

Naprężenie pasa wentylatora mm (cale)/Hz Alternator 50 A
Nowy pas:  5 - 7 (0.20 - 0.28)/208 - 232

Używany pas: 6 - 8 (0.24 - 0.31)/178 - 190

Alternator 80 A
Nowy pas:  5 - 7 (0.20 - 0.28)/187 - 209

Używany pas: 6 - 8 (0.24 - 0.31)/161 - 173

Filtr oleju Spin-on

Ilość oleju silnikowego [wartość odniesienia]
 litry (US gal./lmp gal.)

13.0 (3.43/2.86)
włącznie z ilością w filtrze 3 (0,79/0,66) 

Ilość płynu chłodzącego [wartość odniesienia]
 litry (US gal./lmp gal.)

 
18.0 (4.76/3.96)

Układ podgrzewania silnika Świece żarowe

Typ turbosprężarki G25 (Honeywell)
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Model MYY5T

Skrzynka przekładniowa

Specyfikacja wartości
5-biegowa skrzynia biegów (piąte przełożenie - nadbieg), synchronizacja zmiany przełożenia od 1 do 5 biegu 

i biegu wstecznego.

Stosunek przełożenia 1 5.315

2 3.053

3 1.655

4 1.000

5 0.721

R 5.068

Ilość oleju przekładniowego [wartość referencyjna] 
 litry (US gal./ Imp gal.)

Model bez PTO: 2.8 (0.74/ 0.62)
Model z PTO: 3.1 (0.82/ 0.68)

Model MYY5T (zrobotyzowana skrzynia biegów Neestronic)
Specyfikacja wartości

5-biegowa skrzynia biegów (piąte przełożenie - nadbieg), synchronizacja zmiany przełożenia od 2 do 5 biegu.

Stosunek przełożenia 1 5.315

2 3.053

3 1.655

4 1.000

5 0.721

R 5.068

Ilość oleju przekładniowego [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

Model bez PTO: 2.8 (0.74/0.62) 
Model z PTO: 3.1 (0.82/0.68)

Ilość oleju przekładniowego zrobotyzowanej skrzyni 
biegów [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
6.24 (1.64/1.37)

Model MYY6S 
Specyfikacja wartości

6-biegowa skrzynia biegów (szóste przełożenie - nadbieg), synchronizacja zmiany przełożenia od 1 do 6 
biegu i biegu wstecznego.

Stosunek przełożenia 1 5.979

2 3.434

3 1.862

4 1.297

5 1.000

6 0.759

R 5.701

Ilość oleju przekładniowego [wartość referencyjna] 
 litry (US gal./ Imp gal.)

Model bez PTO: 3.5 (0.92/ 0.77)
Model z PTO: 3.8 (1.00/ 0.84)
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Model MYY6S (zrobotyzowana skrzynia biegów Neestronic)
Specyfikacja wartości

6-biegowa skrzynia biegów (szóste przełożenie - nadbieg), synchronizacja zmiany przełożenia od 2 do 6 
biegu.

Stosunek przełożenia 1 5.979

2 3.434

3 1.862

4 1.297

5 1.000

6 0.759

R 5.701

Ilość oleju przekładniowego [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

Model bez PTO: 3.5 (0.92/0.77) 
Model z PTO: 3.8 (1.00/0.84)

Ilość oleju przekładniowego zrobotyzowanej skrzyni 
biegów [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
6.24 (1.64/1.37)

Model MZZ6F
Specyfikacja wartości

6-biegowa skrzynia biegów (szóste przełożenie - nadbieg), synchronizacja zmiany przełożenia od 1 do 6 
biegu i biegu wstecznego.

Stosunek przełożenia 1 6.369

2 3.767

3 1.966

4 1.355

5 1.000

6 0.782

R 6.369

Ilość oleju przekładniowego [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

Model bez PTO: 4.4 (1.16/0.97) 
Model z PTO: 5.3 (1.40/1.17)

Model MZZ6F (zrobotyzowana skrzynia biegów Neestronic)
Specyfikacja wartości

6-biegowa skrzynia biegów (szóste przełożenie - nadbieg), synchronizacja zmiany przełożenia od 2 do 6 
biegu.

Stosunek przełożenia 1 6.369

2 3.767

3 1.966

4 1.355

5 1.000

6 0.782

R 6.369

Ilość oleju przekładniowego [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

Model bez PTO: 4.4 (1.16/0.97) 
Model z PTO: 5.3 (1.40/1.17)

Ilość oleju przekładniowego zrobotyzowanej skrzyni 
biegów [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
6.14 (1.62/1.35)
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Model MZZ6U 
Specyfikacja wartości

6-biegowa skrzynia biegów (szóste przełożenie - nadbieg), synchronizacja zmiany przełożenia od 1 do 6 
biegu i biegu wstecznego.

Stosunek przełożenia 1 6.369

2 3.767

3 2.234

4 1.442

5 1.000

6 0.782

R 6.369

Ilość oleju przekładniowego [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

Model bez PTO: 4.4 (1.16/0.97) 
Model z PTO: 5.3 (1.40/1.17)

Model MZZ6U (zrobotyzowana skrzynia biegów Neestronic)
Specyfikacja wartości

6-biegowa skrzynia biegów (szóste przełożenie - nadbieg), synchronizacja zmiany przełożenia od 2 do 6 
biegu.

Stosunek przełożenia 1 6.369

2 3.767

3 2.234

4 1.442

5 1.000

6 0.782

R 6.369

Ilość oleju przekładniowego [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

Model bez PTO: 4.4 (1.16/0.97) 
Model z PTO: 5.3 (1.40/1.17)

Ilość oleju przekładniowego zrobotyzowanej skrzyni 
biegów [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
6.14 (1.62/1.35)
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Model NHR85/NLR85/NMR85/NNR85/NPR85 
Masa

Obciążenie mostu przedniego kg (lb) NHR85: 2,600 (5,732)

NLR85: V  2,600 (5,732), V  2,900 (6,393)

NMR85: 2,900 (6,393)

NNR85/NPR85: 3,100 (6,840)

Silnik

Model 4JJ1

Ilość oleju silnikowego  
Patrz strona 9-2Ilość płynu chłodzącego

Skrzynka przekładniowa

Model NHR85: M/T  MYY5T, SA  MYY5T

NLR85/NMR85/NNR85/NPR85: M/T  MYY5T,
SA  MYY5T, M/T  MYY6S, SA  MYY6S

Ilość oleju przekładniowego  Patrz strona 9-4, 9-5

Ilość oleju przekładniowego zrobotyzowanej 
skrzyni biegów [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
6.24 (1.64/1.37)

Most tylny

Ilość oleju przekładniowego dyferencjału [wartość 
odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
3.0 (0.79/0.66)

Paliwo

Pojemność zbiornika paliwa [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

NHR85: 63 (16.6/13.9)

NLR85/NMR85: V  75 (19.8/16.5)
V  100 (26.4/22.0)

NNR85/NPR85: 100 (26.4/22.0)

Sprzęgło

Luz pedału sprzęgła  mm (cale) 15 - 25 (0.59 - 0.98)

Odległość od położenia pedału sprzęgła 
wciśniętego do oporu do położenia zadziałania 
sprzęgła mm (cale)

 
20 (0.79)

Kierowanie

Luz kierownicy  mm (cale) 10 - 50 (0.39 - 1.97)

Ilość płynu wspomagania kierownicy [wartość 
odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
1.5 (0.40/0.33)

Parametry serwisowe
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Koło

Geometria kół : Zbieżność mm (cale) -2 do 2 (-0,08 do 0,08)

: Kąt pochylenia koła 
(stopnie)

V  0°15´, V  0,25°

 : Kąt wyprzedzenia 
sworznia zwrotnicy (stopnie)

V  3°, V  1,0° (podwozie Y)

 : Kąt pochylenia sworznia 
zwrotnicy (stopnie)

12°C

Ilość smaru łożyska piasty koła  
[wartość odniesienia]  kg (lb)

 
V  0.11 (0.24), V  0.36 (0.79)

Hamulce

Luz pedału hamulca mm (cale) 4 - 7 (0.16 - 0.28)

Odległość pomiędzy pedałem hamulca i 
szczękami pedału hamulca (przy nacisku na pedał 
hamulca 490 N (50 kgf/110 lb)) mm (cale)

 
Patrz strona 7-68

Hamulec postojowy

Skuteczny skok dźwigni 
(przy sile pociągowej około 147 N(15 kg/33 lb))

 
6 do 8 ząbków

Układ elektryczny

Rodzaj akumulatora (Wolt --amperogodziny) x 
ilość jednostek

V  65D23L (12 - 65) × 2, V  75D23L (12 - 65) × 2
V  80D26L (12 - 65) × 2

Rozrusznik Wolt-kW 24 - 4.0

Alternator Wolt/Amp. V  24/50, V  24/80
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Model NPR75/NQR75 
Masa

Obciążenie mostu przedniego kg (lb) 3,100 (6,840)

Silnik

Model 4HK1

Objętość skokowa silnika  
Patrz strona 9-3Ilość płynu chłodzącego

Skrzynka przekładniowa

Model M/T  MZZ6F, SA  MZZ6F

Ilość oleju przekładniowego  Patrz strona 9-4, 9-5, 9-6

Ilość oleju przekładniowego zrobotyzowanej 
skrzyni biegów [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

MYY: 6.24 (1.64/1.37) 
MZZ: 6.14 (1.62/1.35)

Most tylny

Ilość oleju przekładniowego dyferencjału [wartość 
odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
4.3 (1.14/0.95)

Paliwo

Pojemność zbiornika paliwa [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

SFlb V  100 (26.4/22.0), V  140 (37.0/30.8)

Sprzęgło

Luz pedału sprzęgła  mm (cale) 15 - 25 (0.59 - 0.98)

Odległość od położenia pedału sprzęgła 
wciśniętego do oporu do położenia zadziałania 
sprzęgła mm (cale)

 
20 (0.79)

Kierowanie

Luz kierownicy  mm (cale) 10 - 50 (0.39 - 1.97)



9-11INFORMACJE TECHNICZNE

Koło

Geometria kół : Zbieżność mm (cale)  -2 do 2 (-0,08 do 0,08)

 : Kąt pochylenia koła 
(stopnie)

0°15´

 : Kąt wyprzedzenia 
sworznia zwrotnicy (stopnie)

2°45´

 : Kąt pochylenia sworznia 
zwrotnicy (stopnie)

12°

Ilość smaru łożyska piasty koła   
[wartość odniesienia]  kg (lb)

 
0.11 (0.24)

Hamulce

Luz pedału hamulca mm (cale)  
 

Patrz strona 7-68Odległość pomiędzy pedałem hamulca i 
szczękami pedału hamulca (przy nacisku na pedał 
hamulca 490 N (50 kgf/110 lb)) mm (cale)

Hamulec postojowy

Skuteczny skok dźwigni 
(przy sile pociągowej około 147 N(15 kg/33 lb))

 
6 do 8 ząbków

Układ elektryczny

Rodzaj akumulatora      (Wolt --amperogodziny) x 
ilość jednostek

V  80D26L (12 - 65) × 2 
V  115E41L (12 - 65) × 2

Rozrusznik Wolt-kW M/T  24 - 4.0, SA  24 - 4.5

Alternator Wolt/Amp. V  24/50, V  24/80
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Model NPS75 
Silnik

Model 4HK1

Objętość skokowa silnika  
Patrz strona 9-3Ilość płynu chłodzącego

Skrzynka przekładniowa

Model M/T  MYY5T

Ilość oleju przekładniowego  Patrz strona 9-4

Most tylny

Ilość oleju przekładniowego dyferencjału [wartość 
odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
4.3 (1.14/0.95)

Most przedni

Ilość oleju przekładniowego dyferencjału [wartość 
odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
2.4 (0.63/0.53)

Paliwo

Pojemność zbiornika paliwa [wartość odniesienia] 
 litry (US gal./lmp gal.)

 
100 (26.4/22.0)

Sprzęgło

Luz pedału sprzęgła  mm (cale) 15 - 25 (0.59 - 0.98)

Odległość od położenia pedału sprzęgła 
wciśniętego do oporu do położenia zadziałania 
sprzęgła mm (cale)

 
20 (0.79)

Kierowanie

Luz kierownicy  mm (cale) 10 - 50 (0.39 - 1.97)
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Koło

Geometria kół : Zbieżność mm (cale)  -2 do 2 (-0,08 do 0,08)

: Kąt pochylenia koła 
(stopnie)

0°15´

 : Kąt wyprzedzenia 
sworznia zwrotnicy 
(stopnie)

2°45´

 : Kąt pochylenia sworznia 
zwrotnicy (stopnie)

12°

Ilość smaru łożyska piasty koła 
[wartość odniesienia]  kg (lb)

 
0.11 (0.24)

Hamulce

Luz pedału hamulca mm (cale) 4 - 7 (0.16 - 0.28)

Odległość pomiędzy pedałem hamulca i 
szczękami pedału hamulca (przy nacisku na pedał 
hamulca 490 N (50 kgf/110 lb)) mm (cale)

 
Patrz strona 7-68

Hamulec postojowy

Skuteczny skok dźwigni 
(przy sile pociągowej około 147 N(15 kg/33 lb))

 
6 do 8 ząbków

Układ elektryczny

Rodzaj akumulatora (Wolt -amperogodziny) 
x ilość jednostek

V  80D26L (12 - 65) × 2 
V  115E41L (12 - 65) × 2

Rozrusznik Wolt-kW 24 - 4.0

Alternator Wolt/Amp. V  24/50, V  24/80
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10-1INDEKS

A
Akumulator 

	 Obsługa	akumulatora	 V  7-138
Antena 5-31

Asystent	ruszania	pod	górę	(HSA) V  4-98
Akumulator/ 

	 Rozładowany		 8-12

Awarie

	 Awaria	samchodu	podczas	jazdy	 	8-7

	 Zapobieganie		 2-44

	 Rozwiązywanie	problemów

B
Bezpieczeństwo

	 Bezpieczna	i	pewna	jazda	 6-2

	 Bezpieczeństwo	 2-41

	 Środki	ostrożności	przed	wykonaniem		 	
	 czynności	kontrolnych	i	regulacyjnych		7-4

Bezpieczniki

	 Wymiana	 8-42

D
Drzwi

Dźwignia	zmiany	biegów		 4-78

Dmuchawa	i	odszraniacz	 V  5-3

E
Etykietki

	 Umiejscowienie	etykietek	ostrzegawczych	i		
	 informacyjnych			 0-17

F
Filtr 

	 Powietrza	 7-49

	 Klimatyzacji	 V  7-144
	 Paliwa	 7-53

	 Cząstek	stałych	(DPD)	 2-50,	4-154,	7-58

Fotele 3-19

G
Godzinomierz V  4-14

H
Haczyk	 5-29

Hamulce

	 Bębnowe	 V  7-75
	 Dźwignia	hamulca	postojowego	 4-77

	 Elektroniczny	rozdział	sił	hamowania		 	
	 (EBD)	 V  4-119
	 Hamulce	 7-60

	 Hydrauliczne	wspomaganie	hamulców		 	
	 (HBB)	 V   4-113
	 Nie	działające	 8-11

	 Postojowe	 7-70

	 Przełącznik	hamulca	wydechowego	 4-69

	 	Przewody	hamulcowe	 7-72

	 Tarczowe	 V  7-73

	 Układ	antypoślizgowy	(ASR) V  4-15

	 Układ	antypoślizgowy	(ASR)	 V 	 4-120

I
Identyfikacja	

	 Numer	samochodu	i	silnika	 1-2

Indeks	ilustracyjny	(zewnętrzna	część	
samochodu)		 0-15

Indeks	ilustracyjny	(wewnętrzna	część	
samochodu)		 0-6

Informacje	techniczne	i	parametry	 9-2

J
Jazda	 2-16

Jazda	po	złej	nawierzchni	 8-48

K
Kabina 

	 Odchylanie	 V 	 7-12
Klimatyzacja

	 Automatyczna	 V 	 5-12
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	 Ręczna	(Ogrzewanie)	 V  5-5

Klucz	z	transponderem	dla	immobilizera V  
	 3-2

Kierownica	

	 W	pełni	regulowana	 3-23

Kontrola

Codzienne	kontrole	(kontrole	przed	jazdą)	 		
 7-18

 Kontrola	części,	w	przypadku	których		 	
	 wykryto	wadę	podczas	poprzedniej		 	
	 eksploatacji		 7-19

 Kontrola	i	przeglądy			 7-157

 Drzwiczki	kontrolne	 V 		 7-10
Kontrolki

 Zestawienie	kontrolek	ostrzegawczych	i		 	
	 informacyjnych	 	0-16

 Zapalenie	się	kontrolki	ostrzegawczej		8-16

 Zestawienie	wskaźników/kontrolek		 	
	 ostrzegawczych	i	informacyjnych		 4-15

	 Wskaźniki/kontrolki	ostrzegawcze	i		 	
	 informacyjne		 4-34

Konserwacja	

	 Zewnętrzna	część	samochodu	 7-148

	 Wewnętrzna	część	samochodu	 7-151

L
Lusterka 

	 Włącznik	ogrzewania	lusterek	 V  4-74
	 Włącznik	zdalnego	sterowania	lusterek	 	
  V  4-73
	 Lusterka		 3-24

Lewarek

	 Praca	z	lewarkiem	 7-128

M
N
Na	drodze	 6-3

Narzędzia

	 Narzędzia		 7-7

 Schowek	na	narzędzia	 V   3-18

Napęd

 Model	z	napędem	na	wszystkie	koła	(4WD)	
V 		 2-31,	4-124

O
Obsługa	radia	i	odtwarzacza	CD		 5-30

Odholowanie	pojazdu	 8-49

Ogrzewanie/ręczna	klimatyzacja	 V  5-5
Okna

 Elektryczne	sterowanie V   3-11

 Ręczne	sterowanie	 V   3-14
Olej

 Silnikowy		 7-24

 Oryginalne	oleje	i	środki	smarne	Isuzu		 	
	 Trucks			 7-6

 Olej	sprzęgła	zrobotyzowanej	skrzyni		 	
	 biegów	Neestronic			 7-110

 Olej	przekładniowy	 	7-106

 Olej	przekładniowy	mechanizmu		 	
	 różnicowego	przedniego	mostu	 V  7-115
 Olej	przekładniowy	mechanizmu		 	
	 różnicowego	przedniego	mostu		 7-113

 Przekładnia	rozdzielcza	 V   7-118
 Zużyty		 7-6

Obrotomierz	 7-6

Osłona	przeciwsłoneczna	 5-21

Otwieranie	i	zamykanie	drzwi	 3-7

Opony

 Defekt  8-8

 Koła	i	opony		 7-77

 Zapasowe	 V  7-99
 Przełożenie	opon		 7-87,	7-89

Ostrzeżenia	

	 Dotyczące	jazdy	w	obszarach	o	zimnym		 	
	 klimacie	 	6-17

	 Dotyczące	jazdy	w	obszarach	o	ciepłym		 	
	 klimacie	 	6-16

	 Dotyczące	parkowania	 6-15
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P
Paliwo

 Gdy zabraknie  8-14

 Paliwomierz		 4-13

 Korek	wlewowy	zbiornika	paliwa			 3-15

Pasy

 Bezpieczeństwa	 	3-26

 Bezpieczeństwa	z	napinaczami	i		 	
	 poduszkami	powietrznymi	 V 	2-54,	4-143
Pedały	 4-76

Płyn	chłodzący	 V 	 7-	146

Płyny	

	 Płyn	chłodzący	 7-34

	 Spryskiwacze	szyby	przedniej	 7-133

	 Układ	wspomagania	kierownicy		 7-121

	 Wskaźnik	temperatury	płynu	chłodzącego		
	 	 4-12

Popielniczka	 V 	 5-23
Powietrze

	 Wyloty	 5-2

Przewożenie	dzieci	 2-14

IPrzekaźnik

	 Wymiana	 8-42

Prędkościomierz	 4-9

PTO V 	 4-	128
Przyrządy

	 Umiejscowienie	 4-8

R
Regulacja	pochylenia	świateł	 V 		 4-64
	 Włącznik	tylnych	świateł	przeciwmgielnych	

V 	 4-68
 Reflektory	i	kierunkowskazy	 	7-137

S
Schowek	

 Schowek	 V 		 5-26

 Schowek	do	przechowywania	małych		 	
	 rzeczy	 V 	 5-25
 Schowek	umieszczony	na	tylnej	ścianie		 	
 kabiny  V 		 5-28

 Schowek	w	konsoli	środkowej	 V 		 5-26

 Schowki	sufitowe	 V 		 5-27
Skrzynia	biegów

 Model	ze	zrobotyzowaną	skrzynią	biegów			
	 Neestronic		 4-81,	2-28

Smary		 7-6

 Smar	łożyska	piasty	koła		 7-124

 Smarowanie	części	podwozia		 7-125 

 Zużyte	smary		 7-6

 Oryginalne	środki	smarne	

Silnik

 Numer	identyfikacyjny		 1-2

 Płyn	chłodzący		 7-34

 Uruchomienie	silnika		 4-4

 Stan	roboczy		 7-22

 Przegrzewanie	silnika		 8-22

 Wyłączenie		 4-6

 Wyłączenie	silnika	podczas	jazdy		 8-9

 Zgaszenie	silnika	i	brak	możliwości		 	
	 uruchomienia						 8-10

Sprzęgło	 7-101

Start

Światła

	 Nie	świeci	żarówka	 8-24

	 Oświetlenie	wnętrza	 5-20

 Przełącznik	świateł		 4-64

	 Przycisk	świateł	awaryjnych		 4-68

Światła	przeciwmgielne	

 Włącznik	przednich	świateł		 	
	 przeciwmgielnych	 V 		 4-67
Sygnał	ostrzegawczy	 4-58

Sygnał	dźwiękowy	 4-7

System	otwierania/zamykania	bez	
klucza V   3-4

T

SA
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Z
Zapalniczka	 5-22

Zatrzymanie	i	parkowanie	 2-34

Zapisywanie	informacji	o	samochodzie	 2-59

W
Wentylator/dmuchawa

 Pas 7-44

Wieszak V 	 5-29
Włączniki

 	Rozrusznika		 4-60

 Wycieraczki	spryskiwacze	szyby	przedniej

 Sterowanie	biegu	jałowego	 V 	 4-62
 Nagrzewanie		 4-63

Wycieraczki

	 Piórka	wycieraczek	przedniej	szyby	7-134

Wyświetlacz	wielofunkcyjny	(MID)	 V  4-17
Wypadek 8-48

Tempomat V 	 4-108

Model	z	ogranicznikiem	prędkości		 V   
	 2-53

U
Uchwyt		

	 Na	karty	 5-25

	 Na	napoje	 V 	 5-27
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