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Okumaya başlamadan önce
Not:
Bu sürümün, en yeni Scania acil durum hizmetleri ürün bilgisi sürümü oldu-
ğundan emin olun. En yeni sürüme bu adresten ulaşabilirsiniz:
www.scania.com.

Not:
Scania acil durum hizmetleri ürün bilgisi kapsamındaki bilgiler, normal sipa-
riş sistemi ile sipariş edilmiş olan P, G, R ve S serisi araçlar için geçerlidir.

http://www.scania.com/products-services/trucks/safety-driver-support/emergency-services/
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Araçta bulunan hidrolikler

Araçta bulunan 
hidrolikler

UYARI!

Yakıt deposunda bulunan yakıtın, yakıt borula-
rının ve yakıt hortumlarının sıcaklığı 70°C ola-
bilir.

Araçta aşağıda belirtilen hidrolikler ve kapasi-
teler bulunabilir:

1. Soğutma suyu: 80 litre

2. Cam yıkama sıvısı: 16 litre

3. Hidrolik direksiyon kutusu

4. Motor yağı: 47 litre

5. Şanzıman yağı: 80 litre

6. AdBlue1: 38-96 litre. 

7. AdBlue1: 62-115 litre

8. Akü asidi

9. Yakıt: Kapasite aracın yakıt depolarında 
gösterilmektedir.

1. AdBlue, SCR motorlarda katalitik konvertörün egzoz 
gazları yukarı akışına eklenen bir üre ve su çözeltisidir. 
Kullanım amacı, azot oksit emisyonunu azaltmaktır.
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Elektrik sistemi

Elektrik sistemi
Akü
Akü kutusunun konumu araç donanımına göre 
değişiklik gösterir. Resimlerde ortak yerleş-
tirme konumları (A ve B) görülmektedir. Eğer 
araçta bir akü ana anahtarı yoksa güç kaynağı-
nın sökülebilmesi için akü bağlantısının kesil-
mesi gerekir.

ÖNEMLİ!

Akü kutusu (A) iki ayrı devreye ait aküleri taşı-
yabilir. 

Çekiciler

Kamyon
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Elektrik sistemi

Akü ana şalteri
Araçta bir akü ana anahtarı donanımı mevcut 
olabilir. Çoğu araçta akü ana anahtarı etkinleş-
tirildiğinde yalnızca takograf ve araç alarmına 
güç beslemesi yapılır. 

Araç kaportasının bağlantı şekline bağlı olarak, 
akü ana anahtarı etkinleştirildiğinde dahi 
kaportada akım bulunabilir.

Aküsü arkada bulunan araçlarda akü ana anah-
tarı etkin değilken bile akım taşıyan bir takviye 
ile çalıştırma soketi bulunur.

Akü ana anahtarı aracın yapısına bağlı olarak 
çeşitli şekillerde etkinleştirilebilir. Akü ana 
anahtarı, akü ana anahtarı koluyla, harici bir 
düğmeyle veya gösterge panelinde bulunan bir 
düğme ile etkinleştirilebilir.

Akü ana anahtarı harici düğmesi
Araçta akü ana anahtarına ait bir harici anahtar 
bulunabilir. Akü ana anahtarı için sağlanan 
harici düğme araç kabininin arkasında sol 
tarafta bulunur.

Gösterge panelindeki akü ana 
anahtarı düğmesi
Akü ana anahtarına ait anahtar gösterge pane-
line yerleştirilmiştir. 
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Elektrik sistemi

Kablo tesisatı
Şekil, kabindeki en geniş kablo demetlerine ait 
yerleşimi göstermektedir.

A - Kabin içindeki kablo tesisatı
B - Kabin dışındaki kablo tesisatı
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Araca binerken

Araca binerken
Kapı
Kapı menteşe kesilerek kabinden sökülebilir.

UYARI!

Kapı ağırlığı 60 kg'a kadar çıkabilir.

1. Menteşeye ulaşmak için kabin köşesini 
açın.

2. Menteşeleri, kapı tahdidini ve kablo tesisa-
tını kesin veya ayırın.



00:01-08 Yayım 1 © Scania CV AB 2016 9 (24)

Araca binerken

Ön cam ve kapı penceresi
Ön cam ince tabakalıdır ve kabin yapısına 
yapıştırılmıştır. Ön camı kesmek için örneğin 
kılıç testere kullanın.

Kapı camı tek veya lamine camdan oluşabilir. 
Örneğin, kapı camını kırmak için bir acil 
durum çekici veya cam kesme testeresi kulla-
nın.
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Aracın ön ızgara panelini açın

Aracın ön ızgara 
panelini açın
Kilitlenebilir ön ızgara 
paneli
Kilitlenebilir ön ızgara paneli kapı direğindeki 
bir kolla açılabilir. Kolu ok işaretinden tutun ve 
kuvvetli bir şekilde geriye doğru çekin. Eğer 
ön ızgara paneli sıkışmışsa, ön ızgara panelinin 
alt kenarından sizinle birlikte kuvvetli bir 
şekilde çekerek size yardım etmesi için bir çalı-
şandan yardım isteyin.
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Aracın ön ızgara panelini açın

Aracın ön ızgara paneli 
açılamazsa
Aracın ön ızgara paneli üst kısımda bulunan bir 
menteşe ile tutturulmuştur.

3.  Izgara panelinin sol ve sağ tarafındaki 
menteşeleri uygun bir şekilde kesin (örn. 
testere ile).

4. Kapağı aşağı katlayın.
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Kabin yapısı

Kabin yapısı

Şekilde kabin şasisinin hangi profilleri kapsa-
dığı görülmektedir. Kabin şasisindeki tüm 
kirişler bir kesme aleti ile kesilebilir. 
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Araç güvenlik donanımı

Araç güvenlik 
donanımı
Hava yastığı

UYARI!

Hava yastığı patlayıcı maddeler içerir.

Aracın sürücü tarafında bir hava yastığı bulu-
nuyorsa, direksiyondaki AIRBAG ifadesi ile 
gösterilir. Yolcu tarafında asla hava yastığı 
bulunmaz.

Aracın kontak anahtarı kilitleme konumunda 
iken veya araca güç beslemesi sağlanmıyorken, 
hava yastığı devre dışıdır.

30
8 

62
5

Kontak anahtarı kilitleme konumundadır.
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Araç güvenlik donanımı

Emniyet kemeri ön 
gerdiricisi

UYARI!

Emniyet kemeri ön gerdiricisi patlayıcı madde-
ler içerir. 

Emniyet kemeri ön gerdiricisi sürücü ve yolcu 
koltuklarında bulunur. Araçta hava yastığı 
donanımı varsa sürücü koltuğunda daima bir 
emniyet kemeri ön gerdiricisi bulunur.

Aracın kontak anahtarı kilitleme konumunda 
iken veya araca güç beslemesi sağlanmıyorken, 
emniyet kemeri ön gerdiricisi devre dışıdır.

Emniyet kemeri ön gerdiricisi, bir emniyet 
kemeri ön gerdiricisine sahip iki koltuk mode-
linde gösterilen şekilde konumlandırılır.

30
1 

34
0
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Motor hava girişi

Motor hava girişi
Ön hava girişi
Aracın motoru hava girişine karbondioksit 
uygulanarak durdurulabilir. Ön ızgara paneli 
açık durumdayken hava girişine erişilebilir. 
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Motor hava girişi

Yüksek hava girişi
Yüksek hava girişli bir aracın hava girişine 
kabinin arkasından erişim sağlanabilir.



00:01-08 Yayım 1 © Scania CV AB 2016 17 (24)

Havalı süspansiyon

Havalı süspansiyon
Havalı süspansiyonlu 
kabin
Havalı süspansiyonlu bir kabine sahip bir 
araçta kabin dengesinin sağlanması için havalı 
süspansiyondan hava tahliyesi gerçekleştirile-
bilir.

UYARI!

İşitme sorunu tehlikesi. Kesilen hortumdan 
hava çıkarken yüksek bir ses duyulur. 
Kabin süspansiyonu boşaltılırken yaralanma 
riski vardır.

Kabin arka süspansiyonu
• Arka kabin süspansiyonuna giden hava hor-

tumunu kesin.
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Havalı süspansiyon

Kabin ön süspansiyonu
• Ön kabin süspansiyonuna giden hava hortu-

munu kesin.
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Havalı süspansiyon

Havalı süspansiyon şasisi
Çalıştırma birimi
Havalı süspansiyonlu bir araç, çalıştırma birimi 
kullanılarak kaldırılır ve indirilir. Şasinin kal-
dırılması, sistemin basınçlı hava depolarında 
basınç bulunduğu sürece gerçekleştirilebilir.

Çalışma ünitesinin devreye girebilmesi için 
kontak anahtarı sürüş konumunda ve araç güç 
bağlantısı sağlanmış olmalıdır.

Çalıştırma ünitesi, sürücü koltuğunun yanında-
dır.

• Dingil seçim düğmeleri.

• Bellek düğmeleri

• Seviye değiştirme düğmeleri.

• Normal seviyeye dönme düğmesi.

• Devreden çıkarma

• Durdurma düğmesi

• Bellek düğmeleri

30
8 

84
5

Kontak anahtarı sürüş konumundadır.
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Havalı süspansiyon

Aks seçimi
Seviyesini değiştirmek istediğiniz aksın düğ-
mesine basın. Aynı anda iki aksın seviyesini 
değiştirmek için iki düğmeye de basabilirsiniz. 
Bir aksı seçtiğinizde, ilgili gösterge lambası 
yanar.

Seviyenin değiştirilmesi
Aracı istenen seviyeye kaldırmak veya indir-
mek için düğmeleri basılı tutun. İptal etmek 
için düğmeyi bırakın.

Devreden çıkarma
Normal araç seviyesine geri dönülmesi.

Durdurma düğmesi
Durdurma düğmesi, daima o andaki işlevi iptal 
eder. Yolda önünüze bir şey çıktığında ve örne-
ğin normal seviyeye dönüş fonksiyonunu iptal 
etmeniz gerektiğinde, durdurma düğmesine 
basın.

Durdurma düğmesi, çalıştırma ünitesi etkin 
değilken bile, acil durum duruşu sırasında kul-
lanılabilir.

Bellek düğmeleri
Çalıştırma ünitesini kullanarak bunları prog-
ramlamak suretiyle dört bellek seviyesi kayde-
din.
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Kabin güvenliği

Kabin güvenliği
Kabinin arkasında her iki tarafta bulunan des-
tekler kabinin düşmesini engeller.

Kabinin şasinin her iki tarafından sabitlenmesi 
ile kabinin yukarıya hareketi engellenmiş olur. 
Kabinin altında bulunan braketler (şekilde 
görüldüğü gibi) kullanılır.

UYARI!

Aracın sağ tarafına monte edilmiş sıcak egzoz 
sistemine dikkat edin.
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Direksiyonun ayarlanması

Direksiyonun 
ayarlanması
Düğme kullanarak 
ayarlama
Yüksekliği ve yatıklığı ayarlamak için aşağı-
daki gibi hareket edin:

Düğmeye (1) basın. Sonra bir kaç saniye için 
yüksekliği ve yatıklığı ayarlayabilirsiniz. Ayarı 
kilitlemek için düğmeyi (2) kilitli konuma geti-
rin. Ayarlar bir kaç saniye sonra otomatik ola-
rak kilitlenir.

Not:
Fonksiyon, araçta basınçlı hava kalmasını 
gerektirir.
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Koltuğun ayarlanması

Koltuğun 
ayarlanması
Koltuğun ayarlanabilir özellikte olup olmaması 
koltuk tipine bağlıdır. Şekilde bu duruma bir 
örnek gösterilmektedir.

Not:
Hızlı koltuk ayarı kumandası, koltuğun hızlı 
bir şekilde indirilmesini ve sistemdeki havanın 
boşaltılmasını sağlar. Yani kumanda kullanıl-
dıktan sonra koltuk ayarlaması yapılamaz.

UYARI!

İşitme sorunu tehlikesi. Hava kesilen veya 
ayrılan bir hortumdan çıkarken oldukça yüksek 
bir ses meydana gelir.

Koltuğun arkasında bulunan hortum gevşedi-
ğinde veya kesildiğine de koltuk hızlı bir 
şekilde iner ve sistemin havası boşalır.

30
4 

44
8

30
4 

44
9

Hızlı koltuk ayarı kumandası.



00:01-08 Yayım 1 © Scania CV AB 2016 24 (24)

Kabin boyutları ve ağırlığı

Kabin boyutları ve 
ağırlığı
Kabin ağırlığı 1.320 kg'a kadar çıkabilir!

Yere göre dış ebatlar kabin tipine, tavan yük-
sekliğine, süspansiyon seçimine, yüke ve ayar-
lara göre değişebilir.

Table 1: Boyutlar (mm)
Min. Maks. 

A 1.730 2.280

B 2.695 3.900

C 1.640 2.250

D 1.000 1.650
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