HANDLEIDING
t.b.v; K01, K01H, K02, K05, K06, K07

Inleiding
Geachte klant, bedankt voor het kiezen voor de DFSK K-serie CityTransporter van personenwagens, bedrijfswagens en speciale serie
bedrijfswagens. DONGFENG Sokon MOTOR CO., LTD. is een gezamenlijke onderneming van DONGFENG GROUP en Sokon Motor Group.
Door onze geavanceerde ontwerp- en productietechnologie in combinatie met zeer effectieve en flexibele bedrijfsvoering, kunt u zorgeloos rijden
in al onze voertuigen.
Deze handleiding is met zorg geschreven voor het correct gebruik en het onderhoud van de DFSK K-series CityTransporter. Er wordt aangeraden
deze handleiding zorgvuldig te lezen voor het gebruik van uw voertuig om onvoorspelbare schade aan uw voertuig of aan delen van het voertuig
te voorkomen. Deze vormen van schade kunnen een risico zijn voor de prestaties en levensduur van uw voertuig.
In deze handleiding staan een aantal nuttige en noodzakelijke tips, aangeduid met ‘’opmerking’’.
Deze handleiding is geschikt voor de K Series voertuigen en is enkel informatief. Er kunnen details voorkomen die niet volledig in
overeenstemming zijn met de uitrusting van uw voertuig.
Het is ons recht om het voertuig, of delen hiervan, continue te blijven ontwikkelen en verbeteren. De eigenaar zal hier niet van op de hoogte
worden gebracht, tenzij het noodzakelijk is en in dat geval zal de complete handleiding herschreven worden.
Suggesties en adviezen zijn ten alle tijden welkom en worden zeer gewaardeerd.
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I. Identificatie van het voertuig

1. Identificatie van het nummer
EQ 6 36 0 □□
A B C D E
A: Eigenbepaalde code
B: Categorienummer voertuig
C: Hoofd kengetal code
D: Serienummer product
E: Eigenbepaalde code
2) Het ingeslagen VIN is geplaatst op de zijkant van de frame balk dat zich onder de bijrijderszitting bevindt en boven op het dashboard op een
plaatje.

2. VIN (Voertuig identificatienummer)
Er zijn twee VIN’s, een is te vinden op de aluminiumplaat die zich bevindt aan de rechter voorkant van het dashboard. De andere ( ingeslagen )
VIN is vinden op het framewerk van het voertuig onder de bijrijder stoel.

Op het dashboard

3. Serienummer motor
Het serienummer van de motor is te vinden op het onderste, bolle deel van de achterkant van de rechter cilinder.

II. Belangrijkste technische kengetallen

A. Kengetallen van de Mini Bus
1. Motor kengetallen
Verwijzen naar de motor specificaties samen met het voertuig
2. Gemeenschappelijke prestatie kengetallen

Onderdelen

Max snelheid
Max
klimvermogen

DFSK MINI BUS/SPECIALE BUS
EQ636 EQ638 EQ640 EQ641 EQ639
EQ502
××
××
××
××
××
Unit
×××
×
×
×
×
×
series
series series series series series
102，
100, 110, 115，
Km/h
100, 105, 120 110, 125
105，
120, 125
125
%

≥30

（50km/h）
Remweg (vol
beladen)

m

Min
draaicirkel(m)

m

≤20
≤9

≤9.8

≤10.8

≤9.8

≤10

≤9.8

3. Brandstofverbruik
DFSK MINI BUS EN SPECIAAL GESELECTEERDE MOTOR
Onderdelen

Unit
EQ465i2-30/EQ465i-21/AF10-06/EQ466i-30

Brandstofverbruik
L/100
(onder beperkte voorwaarde) km

≤6.2

Opmerking: Met betrekking tot de verschillende praktische voorwaarde, zal het brandstofverbruik wellicht
iets hoger uit kunnen uitvallen dan de getoonde waarde hierboven.

4. Hoofdafmeting
Onderdelen

Unit

Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
(onbeladen）
Wielbasis
Spoorbreedte
voor
Spoorbreedte
achter
Voor vering
Achter vering

mm
mm

EQ636
×××
series
3640

mm

DFSK MINI BUS/SPECIALE BUS
EQ640××
EQ641××
EQ638×××
EQ639×××
×
×
series
series
series
series
3795
4040
4070
3905
1560
1635
1950

2070，2160

1310

2515
1410

1310

mm

1310

1410

1310

mm
mm

555

570
820

555
725

mm
mm

1925
2360

2105

EQ502××
×
series
3795
1560

2515

725

2760

1000

5. Belangrijke gewicht kengetallen
DFSK MINI BUS/SPECIALE BUS
EQ639
EQ640×
EQ641×××
EQ638×××series
×××
××
series
series
series

Onderdelen

Unit

EQ636×
××series

Rijklaar gewicht

kg

985,970

1000,1010,1015,1030

1050

1130,1145,1120

1100

Totale gewicht

kg

1565

1400，1595，1610

1605，
1800

1710

1980

5-8

5-11

2-8

5-7

Zitplaatsen
(Inclusief
2-8
人
bestuurder)
6. Wieluitlijning kengetallen

EQ502×××
series
1000,1015,1020，
1030
1400，1415，
1595，1610
2

DFSK MINI BUS/SPECIALE BUS
Onderdelen

Unit

Toespoor
Camber
hoek

mm

KPI hoek

EQ636×××
series

EQ638×××
series

EQ640×××
series

Caster hoek
7. Bandenspanning

EQ639×××
series

EQ502××
×
series

42′±30′

1°30’

0～5
1°30’

(°
)

EQ641×××
series

8°
2°30’

9°28′±30
′
2°50′±30
′

8°
2°30’

DFSK MINI BUS MODELLEN
EQ638×
EQ640×
EQ641×
EQ639××
Onderdeel
Unit EQ636×
××Series ××Series ××Series ××Series
×Series
200（
Onbeladen kPa
200（165/70R14，155R13LT）
175/80R14）
Voorband
200（
Vol
kPa
240（165/70R14，155R13LT）
beladen
175/80R14）
220（
Onbeladen kPa
240（165/70R14，155R13LT）
175/80R14）
Achterband
250（
Vol
kPa
280(165/70R14)，300（155R13LT）
beladen
175/80R14）

EQ502×××Series
200（165/70R14，
155R13LT）
240（165/70R14，
155R13LT）
240（165/70R14，
155R13LT）
280(165/70R14)，300
（155R13LT）

8. Inhoud kengetallen
DFSK MINI BUS EN SPECIAAL GESELECTEERDE MOTOR
Unit EQ465i-21/EQ465i2-30
AF10-06 EQ474i/EQ474i-30 BG13-20
EQ466i-30
Koelsysteem motor
L
4.8
5.3
Olie systeem motor
L
3
3.2
4.2
4.2～4.5
Brandstoftank
L
40，50（Alleen voor EQ6390PF Series）
Smeerolie van versnellingsbak L
1.2
1.3
1.3
1.3～1.5
Smeerolie achteras
L
1.2
Remolie
L
0.6
Onderdeel

9. Airconditioning systeem

DFSK MINI BUS/ SPECIALE BUS
EQ636 EQ638 EQ640
EQ639 EQ502
××
××
××
××
××
EQ641×××
Series
×
×
×
×
×
Series Series Series
Series Series
4250
2870
4250

Onderdelen

Unit

Koelvermogen

W

Koel wind snelheid

M3/h

400

300

400

Compressor verbruik

W(Nc2000r/min)

2.13

1.58W(Nc1800r/min)

2.13

Stationair
automatische
toename
Airco water
tempratuur
bescherming
Motor water
Controle
tempratuur
kengetal
bescherming
Hoge druk
bescherming
Lage druk
bescherming
Oververhitting
bescherming

r/min

950±50（465 motor），900±50（474 motor）

℃

110

℃

90

MPa

3.2

MPa

0.2

℃

Opmerking: 1. EQ636×××series bevat:EQ6360LF；

150±5

150±5

150±5

EQ638×××series bevat: EQ6380LF；
EQ640×××series bevat: EQ6400LF；
EQ641×××series bevat: EQ6410LF；
EQ639×××series bevat: EQ6390PF22Q；
EQ502×××series bevat: EQ5021XXYF。
2. Om aan de vraag vanuit de markt te voldoen, hebben de nieuw ontwikkelde EQ636XXXseries, EQ638XXXseries en
EQ640XXXseries een aantal nieuw geselecteerde onderdelen toegevoegd, zoals de voorbumper (inclusief achterbumper bij
de mini vans omgebouwd tot mini bussen), dashboard, verlichting, buitenspiegel, decoratie en stoelbekleding. Het voertuig
kan verschillen in uiterlijke specificaties die beschreven staan in deze handleiding. Let voornamelijk op de praktische
afmetingen van het voertuig.

B. Kengetallen van de Mini Truck

1. Motor kengetallen
Verwijzen naar de motor specificaties samen met het voertuig
2. Gemeenschappelijke prestatie kengetallen
DFSK truck en andere special modellen
Onderdeel

Unit

Maximale
snelheid
Klimvermogen

Km/
h
%

Remweg bij
snelheid van

m

EQ102
0TF
Truck

100

EQ1021NF
Truck
(Dubbele
cabine)

100，120

EQ1021TF×
××
Verbreedde
truck

EQ502×××
×××
Bus

105，125

100，120

EQ502××
××××
Bus

EQ502×××
×××
Speciale truck

100

100，120

EQ1021GF24
Q7 Truck

100,120

≥30
≤20

50km/h
Minimale
m
≤9.8，≤10.8
≤10
≤9.8
≤10
draaicirkel
Brandstofverbr L/100
≤6.2，≤6.5
≤6.8，≤6.5，≤6.2
≤6.2，≤6.5
≤6.5
uik per 100km
km
Opmerking: het werkelijke brandstofverbruik is normaal gesproken hoger dan de genoemde waarde in de bovenstaande tabel

3. Brandstofverbruik
DFSK TRUCK EN SPECIAAL GESELECTEERDE MOTOR
Onderdelen

Unit

Brandstofverbruik
(onder beperkte
voorwaarde)

EQ465i2-30/EQ465i-21/AF10-06/EQ466i-30

EQ474i/EQ474i-30BG13-20

≤6.2

≤6.5

L/100
km

Opmerking: Met betrekking tot de verschillende praktische voorwaarde, zal het brandstofverbruik wellicht iets
hoger uit kunnen uitvallen dan de getoonde waarde hierboven.

4. Hoofdafmetingen
DFSK truck en andere special modellen
Onderdelen

Unit EQ1020T
F
Truck
4390，

Lengte

mm

Breedte

mm

Hoogte
(onbeladen)

mm

4150，
3980，

EQ1021NF
Truck (Dubbele
cabine)
3980，4160,
4410
1560

1825

EQ1021TF××
×
(Verbreedde
Truck)
4538

EQ502××××
××
Bus

EQ502×××××
×
Bus

3795，4070
，4040

3795，4150，
4335，4220，4150

1635
1860

1890

EQ502×××××
×
Speciale truck

4185，4220

EQ1021GF2
4Q7
Truck

4280

1560
1925，2105

2150

2160，2490

1850

2515，
2760

2515，2760

2760

2760

Wielbasis

mm

Spoorbreedte
voor

mm

1310

1415

1310

Spoorbreedte
achter

mm

1310

1410

1310

Voor vering /
achter vering

Laadbak
afmetingen

mm

mm

555/108
0，
555/107
5，
555/880

555/910，
555/1090,
555/1095

570/1208

2515

2700，
2460， 1390，1650, 1900
2800×1540×35
2290×14
，×1440×
0
40，
340,430
340

555/725，
555/1000，
555/1000

555/1265
555/1150
555/1080

555/725，
555/1080，
555/1115，
555/1150

580

——

2460，2370，
1650×1440，
1430，
1400×1350

1650，2310，
2460×1330，
1400，
1440×340，430

940

5. Belangrijke gewicht kengetallen
DFSK truck en andere special modellen
Onderdelen

Rijklaar
gewicht
Totale
gewicht

Unit

EQ1021GF24
Q7
Truck

EQ1020TF
Truck

EQ1021NF
Truck met dubbele cabine

EQ1021TF×××
Verbreedde truck

Kg

910，900，880

965，1030

990

970

kg

1810，1530

1780 ，1845

1920

1700

Zitplaatsen/
Laadcapaci
teit

人/kg

2/790,2/800
2/490

2+3/490 ，2+3/490

2/800

2/600

6. Wieluitlijning kengetallen
DFSK truck en andere special modellen
Onderdelen

Unit

Toespoor

mm

Camber hoek
KPI hoek

(°）

Caster hoek

7. Bandenspanning

EQ1020TF
Truck

EQ1021NF
Truck met dubbele
cabine

EQ1021TF×××
Verbreedde truck

EQ1021GF24Q7
Truck

0～5
1°30’

42′±30′

1°30’

8

9°28′±30′

8

2°30’

2°50′±30′

2°30’

DFSK truck en andere special modellen
Onderdelen

Voor
band

Achter
band

Unit

EQ1021NF
Truck met
dubbele
cabine

EQ1020
TF
Truck

EQ1021TF×
××
Verbreedde
truck

EQ502××
××××
Bus

EQ502××
××××
Bus

EQ502×××
×××
Speciale
truck

Onbela
den

kPa

350（155R13LT）

200（
185R14LT）

200（165/70R14，155R13LT）

Vol
beladen

kPa

430（155R13LT）

220（
185R14LT）

240（165/70R14，155R13LT）

Onbela
den

kPa

350（155R13LT）

220（
185R14LT）

240（165/70R14，155R13LT）

Vol
beladen

kPa

430（155R13LT）

240（
185R14LT）

280（165/70R14），300（
155R13LT）

EQ1021GF24Q7
Truck
180（165/70R14）
200（165R13LT，
155R13LT）
220（165/70R14）
240（165R13LT，
155R13LT）
200（165/70R14）
220（165R13LT，
155R13LT）
250（165/70R14），
300（165R13LT），
375（155R13LT）

8. Inhoud kengetallen
Onderdelen

Geselecteerde motors voor DFSK truck en speciale modellen
EQ465i2-30/EQ465iEQ474i-30/EQ474i
AF10-06
21

Unit
Koelsysteem
motor
Olie systeem
motor
Brandstoftank
Smeerolie
versnellingsbak

L
L

4.8
3

5.3
3.2

L
L

BG13-20

4.2

4.2～4.5

1.3

1.3～1.5

40
1.2

1.3

Smeerolie
achteras
Rem olie

L

1.2

L

0.6

Opmerking: 1. EQ1020TF truck series bevatten: EQ1020TF 2.3M,2.5M,2.7M；
EQ1021NF dubbele cabine truck series bevatten: EQ1021NF 1.4M 1.7M 2.0M
EQ1021TF verbreedde truck series bevatten: EQ1021TF22QN11 2.9M
EQ1021GF24Q7 Truck series bevatten: EQ1021GF24Q7 2.3,2.5M
EQ502×××××× van series bevatten: EQ5021XXYF, EQ5024XXYF4,
2. Om aan de vraag vanuit de markt te voldoen, hebben de nieuw ontwikkelde truck series een aantal nieuw geselecteerde onderdelen
toegevoegd, zoals de voorbumper (inclusief achterbumper bij de mini vans omgebouwd tot mini bussen), dashboard, verlichting, buitenspiegel,
decoratie en stoelbekleding. Het voertuig kan verschillen in uiterlijke specificaties die beschreven staan in deze handleiding. Let voornamelijk op
de praktische afmetingen van het voertuig.

III. Voertuig apparaten & Mechanische werking

1. Deur
Open
Vergrendelen

In het voertuig:
Alle deuren kunnen vergrendeld worden wanneer de vergrendelknop naar beneden wordt gedrukt. Daarna, kunnen de deuren zowel vanbinnen
als vanbuiten niet geopend worden. Wanneer u het voertuig wil ontgrendelen, trekt u de vergrendelknop naar boven.

Voordeur:
De voordeur kan geopend en vergrendeld worden d.m.v. de sleutel. De vergrendelknop is omhoog wanneer het voertuig niet vergrendeld is, en
zal naar beneden zijn wanneer het voertuig is vergrendeld.

Achterdeur:
De vergrendelknop is omhoog wanneer het voertuig niet is vergrendeld, en zal naar beneden zijn wanneer het voertuig is vergrendeld. Wanneer u
de voordeur en achterdeur vergrendelt zonder sleutel van buiten het voertuig, zal de vergrendelknop naar beneden moeten worden gedrukt, het
raam gesloten worden en de deur gesloten moeten worden.
Opmerking：
De deur zal vergrendeld zijn, en de vergrendelknop zal ingedrukt zijn wanneer u in het voertuig rijdt om te voorkomen dat de deur onverwachts
open gaat tijdens het rijden.

Achterdeur:
Wanneer u de achterdeur vergrendelt, zal de achterdeur eerst gesloten moeten worden waarna u de sleutel met de klok meedraait om de deur te
vergrendelen. Wanneer u de deur wilt openen, draai de sleutel tegen de klok in en open de deur.

2. Sleutel

Dit voertuig is voorzien van twee sleutels. Bewaar 1 sleutel op een veilig plaats als reservesleutel. De andere sleutel kan gebruikt worden voor
het contactslot, voordeur en achterdeur.
Zorg ervoor dat u altijd de sleutel bij u heeft.

3. Voordeurraam

Er zijn twee soorten deurramen voor de voordeur, handmatig en elektrisch. Als het gaat om een handmatig raam gaat, is er een hendel aan de
binnen kant van de deur. Draai de hendel met de klok mee of tegen de klok in om het raam open en dicht te krijgen.

4. Voordeur

Aan de binnenkant van de deur zijn schakelaars te vinden waarmee het elektrische mechanisme van het raam te bedienen is.
Schakelaar 1: Voor de bestuurder om het raam aan de bijrijderskant te controleren.
Schakelaar 2: Voor het raam aan de bestuurderskant te bedienen.
Schakelaar 3: Voor het raam aan de bijrijderskant te bedienen.

Wanneer er gedrukt wordt op schakelaar 4, dan zal schakelaar 3 niet functioneren. Wanneer er vervolgens nogmaals op schakelaar 4 gedrukt
wordt, zal schakelaar 3 weer functioneren.

Om het raam te sluiten trekt u de schakelaar omhoog, om het raam te openen drukt u de schakelaar omlaag.

5. Achterdeurraam

De ramen van de achterdeuren zijn te bedienen d.m.v. hendels in het voertuig. Het raam sluit zich wanneer u de hendel met de klok meedraait, en
opent zich wanneer u de hendel tegen de klok in draait.

6. Stoel

Stoelen op eerste rij
De montage van de stoelen op de eerste rij is weergegeven in onderstaande figuur. Zorg dat de twee haken ingehaakt zitten op de juiste locatie,
en zet ze daarna vast.
Aanpassingen aan de stoelen op de eerste rij:
Wanneer u de hendel omhoogtrekt, kunt u de stoel verstellen naar eigen wens. De rugleuning is te verstellen d.m.v. de hendel op de
rechterzijkant van de stoel. De rugleuning kan zo ingesteld naar eigen wens en wanneer u de hendel loslaat zal de rugleuning vergrendeld
worden. De volledige rugleuning kan ook voorover geklapt worden.

Opmerking:
Het is niet toegestaan uw stoel te verstellen tijdens het rijden van het voertuig, omdat op deze manier de stoel abrupt voorwaarts of achterwaarts
kan bewegen en dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Midden rij stoel:
Er zijn twee soorten stoelen op de midden rij: beweegbare en vouwbare.

Beweegbare stoel
Wanneer u de hendel omhoog trekt kan de stoel voorwaarts en achterwaarts bewegen. Als de stoel in de juiste stand staat, laat u de hendel los en
op die manier zal de stoel zich vergrendelen.

Vouwbare stoel

Dit is voor drie passagiers, wanneer de extra stoel opgevouwen is, trek de rugleuning vergrendeling naar buiten en vouw de rugleuning
horizontaal, vervolgens trek de hendel onder de stoel naar voren en vouw de stoel zo ver mogelijk tegen de andere stoel.

Achter rij stoel
De stoelen op de achterste rij kunnen versteld worden d.m.v. de knop op zijkant van de stoel. De rugleuning kan volledig horizontaal geplaatst
worden en wanneer u de knop loslaat, zal de rugleuning in deze positie blijven.

座椅锁闩

Stoel voorover klappen
Er is een hendel om de achter rij stoelen voorover te klappen. Bedien de hendel en de stoel kan 90 graden voorover geklapt worden, bijvoorbeeld
om goederen te vervoeren. De hendel zorgt ervoor dat de stoel vergrendelt is tot de stoel terug wordt geplaatst in de originele positie.

7. Veiligheidsgordel
De veiligheidsgordel van de stoelen op de eerste rij wordt automatisch aangetrokken. Trek de gordel aan het vergrendelpunt langs uw lichaam en
bevestig het in het bevestigingspunt totdat u een klik hoort. De lengte van de veiligheidsgordel is erg belangrijk. Wanneer u de veiligheidsgordel
over uw schoot trekt, controleer dat de gordel correct vergrendeld is, trek vervolgens de veiligheidsgordel bij uw schouder omhoog zodat het
andere deel van de veiligheidsgordel strak getrokken wordt. De lengte van de veiligheidsgordel kan versteld worden in verschillende standen. De
veiligheidsgordel kan ontgrendeld worden door op de knop van het vergrendelpunt te drukken.
Er kunnen geen wijzigingen gemaakt worden aan dit systeem, dit kan leiden tot veiligheidsgordels die niet correct bevestigd kunnen worden.
Opmerking: Draag altijd de veiligheidsgordel wanneer u het voertuig bestuurt.

De veiligheidsgordel is speciaal ontworpen naar de vorm van het menselijk lichaam, (zie de bovenstaande foto). Let erop dat, het deel dat van de
veiligheidsgordel niet voor uw buik zit. De afstelling van de veiligheidsgordel is niet alleen betrouwbaar en comfortabel, het zorgt ook voor een
verhoogde veiligheid. De flexibiliteit van een veiligheidsgordel heeft invloed op de veiligheidsfunctie.
De veiligheidsgordel zal beschermd moeten worden voor polijst materiaal, vetvlekken, chemische materialen, vooral accuzuur vloeistof.
Wanneer u de veiligheidsgordel reinigt, gebruik daarvoor neutrale schoonmaakmiddelen en water. Als de veiligheidsgordel versleten, gescheurd,
vervuild of beschadigd is, zal de veiligheidsgordel vervangen moeten worden. Het is erg belangrijk dat wanneer de veiligheidsgordel heftig belast
wordt, de veiligheidsgordel vervangen moet worden.
Gebruik de veiligheidsgordel niet wanneer het vervormd is.
De veiligheidsgordel is enkel voor één persoon ontworpen. Het is erg gevaarlijk om kinderen of andere passagiers in dezelfde gordel te
bevestigen.
Het vergrendelpunt van de veiligheidsgordel mag niet gehinderd of geblokkeerd worden wanneer de veiligheidsgordel gedragen wordt.

8. Dashboard K-serie
1. Meters
2. Contactslot
3. Verlichting draaien, groot licht schakelaar, RAW schakelaar
4. Ruitenwisser & ruitenwisser vloeistof schakelaar
5. Optionele schakelaar
6. Mistlampschakelaar voor, achter
7. Verwarmingsschakelaars
8. Aansteker
9. Asbak
10. Motorkap handle
11. Centrale lucht uitgang
12. Zij lucht uitgang
13. Dashboard kast
14. Alarmlichten schakelaar

8. Dashboard K01H

1. Meters
2. Ruitenwisser & ruitenwisser vloeistof schakelaar
3. Verlichting draaien, groot licht schakelaar. RAW schakelaar
4. Optionele schakelaar
5. Optionele schakelaar
6. Optionele schakelaar
7. Aansteker
8. Dashboard airbag ( optioneel )
9. Zij lucht uitgang
10. Hoofd lucht uitgang
11. Airconditioning schakelaar
12. Optionele schakelaar
13. Mistlampschakelaar voor
14. Mistlampschakelaar achter
15. Alarmlichten schakelaar
16. Dashboard kast
17. Verwarmingsschakelaars
18. Contactslot

9. Contactslot
1. ‘Off’: Alle apparaten werken niet, behalve de voorverlichting en claxon werken. Enkel in deze positie kan
de sleutel uit het contactslot gehaald worden.
2: ‘ACC’: hulpapparaten werken wel (radio & aansteker), maar de motor werkt niet.
3: ‘On’: In deze positie werken alle apparaten en de motor bereidt zich voor om te starten.
4: ‘Start’: In deze positie zal de motor gestart worden. Wanneer de motor is gestart, laat de sleutel los zodat
deze automatisch terug gaat naar ‘On’. Zorg ervoor dat de sleutel niet te lang in de ‘On’ positie staat
wanneer de motor niet draait, dit ontlaadt de accu van het voertuig.

Opmerking: De ontsteker van de motor zal niet meer dan 5 seconden nodig hebben het voertuig te starten. Wanneer de motor niet gestart wordt,
wacht tenminste vijf tot tien seconden, voordat u de motor weer start. Wanneer de motor naar meerdere pogingen niet start, controleer de
brandstoftoevoer of bezoek de onderhoudsgarage.

10. Verlichting, draaien en grootlicht schakelaar
De verlichting kan bediend worden met de hendel aan de linkerkant van het stuur. De bediening is weergegeven op de afbeelding.

Wanneer u de schakelaar van de alarmlichten indrukt, zullen de alarmlichten flikkeren. Druk op het andere uiteinde van schakelaar en de
alarmverlichting gaat uit. Deze schakelaar is enkel voor noodsituaties.

11. Ruitenwisser en ruitenvloeistof bedieningshendel

Er zijn vier standen
INT: Interval stand, gebruik deze stand wanneer het licht regent.
LO: Lage maar stabiele stand van de ruitenwissers.
HIGH: Hoge maar stabiele stand van de ruitenwissers.
OFF: Stop ruitenwissers
Trek de hendel naar voren om de ruitenvloeistof op de ramen te spuiten.
Opmerking: Wanneer er geen ruitenvloeistof uit de sproeier komt, moet u de hendel loslaten. Dit voorkomt beschadigingen aan het system.

Opmerking: Wanneer er zich sneeuw of ijs op de ruit bevindt, zal de sneeuw eerst van de ruit moeten worden verwijderd waarna de ruit ontdooit
kan worden door het systeem. Daarna kan de ruitenwisser aangezet worden.

12. Achterruit ruitenwisser en ruitenvloeistof bedieningshendel

Achterruit
Er is een ruitenwisser aanwezig op de achterruit, maar geen ruitenwisservloeistof. Druk op het dashboard op de schakelaar van de ruitenwisser
om deze te activeren. Wanneer u nogmaals op deze schakelaar drukt zal de ruitenwisser stoppen.

13. Claxon
Het voertuig zal claxonneren wanneer u op de claxon drukt als de sleutel één slag gedraaid is.

De claxon is te vinden op het stuur.
1. Wanneer het gaat om een stuur in de ‘TOM’ stijl, de claxon is te vinden in het midden van het stuur.
2. Een stuur met vier panelen heeft twee knoppen om de claxon te bedienen, deze knoppen zitten links en rechts van het midden van het
stuur.

14. Alarmlichten schakelaar

Druk op de alarmlichten en alle vier lichten op de voorzijde en achterzijde gaan knipperen, even als de zijverlichting. Druk op de andere kant van
de schakelaar om de alarmlichten te stoppen. Gebruik de alarmlichten wanneer u in noodgevallen verkeerd of het voertuig mankementen heeft.

15. Mistverlichting schakelaar

Voor mistverlichting:
Verstel de voorverlichting schakelaar naar de tweede stand, en druk op de mistverlichting schakelaar. Hier activeert u de mistverlichting, en
hierdoor zal er een lampje branden op de schakelaar. Druk nogmaals en u deactiveert de mistverlichting, zowel het indicatie lampje op de
schakelaar.

16. Verwarmingssysteem K-serie
Het verwarmingssysteem is voor verwarmen, ontdooien en ventilatie.

1.
2.
3.
4.

Ontdooi uitlaatklep voorruit
Centrale uitlaatpoort
Zij ontdooi uitlaatklep
Uitlaatklep voor de vloer

16. Verwarmingssysteem K01H

1.
2.
3.
4.

Ontdooi uitlaatgang voorruit
Centrale uitlaatpoort
Zij ontdooi uitlaatgang
Midden uitlaatgang

17. Instrumentenpaneel van het verwarmingssysteem K-serie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De lucht komt uit de inlaat in het midden instrumentenpaneel of uit de zijventilatie.
Lucht in meerdere richtingen: koude lucht komt uit de centrale inlaat, en de warme lucht komt uit de onder inlaat.
Warme lucht komt uit de uitlaatklep op de vloer.
Ontdooi & warme lucht: de warme lucht komt uit de uitlaatklep op de vloer en ook vanuit de ontdooi uitlaatgang bij de voorruit en zij
ontdooi uitlaatgang.
Ontdooi.
Cyclus bedieningsschakelaar om de lucht in het voertuig te houden of nieuwe lucht van buiten naar binnen te laten.
Tempratuur controleknop: hiermee kunt u de tempratuur in het voertuig controleren, blauw is koude lucht en rood is warme lucht.
Luchtsnelheid regelaar: controleer hiermee de snelheid van de ventilator
Optionele knop voor ventilatie positie: met deze knop kunt u kiezen voor warme lucht vanuit de eerdergenoemde 1-5 uitlaatgangen.
Opmerking: Zorg ervoor dat u niet te lang de ventilatie binnen het voertuig laat circuleren, lucht vanuit buiten het voertuig voorkomt
vieze en zuurstofarme lucht en daarnaast voorkomt het ook vochtigheid in het voertuig.

17. Instrumentenpaneel van het verwarmingssysteem K01H

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De lucht komt uit de inlaat in het midden instrumentenpaneel of uit de zijventilatie.
Lucht in meerdere richtingen: koude lucht komt uit de centrale inlaat, en de warme lucht komt uit de onder inlaat.
Warme lucht komt uit de uitlaatklep op de vloer.
Ontdooi & warme lucht: de warme lucht komt uit de uitlaatklep op de vloer en ook vanuit de ontdooi uitlaatgang bij de voorruit en zij
ontdooi uitlaatgang.
Ontdooi.
Cyclus bedieningsschakelaar om de lucht in het voertuig te houden of nieuwe lucht van buiten naar binnen te laten.
Tempratuur controleknop: hiermee kunt u de tempratuur in het voertuig controleren, blauw is koude lucht en rood is warme lucht.
Luchtsnelheid regelaar: controleer hiermee de snelheid van de ventilator
Optionele knop voor ventilatie positie: met deze knop kunt u kiezen voor warme lucht vanuit de eerdergenoemde 1-5 uitlaatgangen.

Opmerking: Zorg ervoor dat u niet te lang de ventilatie binnen het voertuig laat circuleren, lucht vanuit buiten het voertuig voorkomt
vieze en zuurstofarme lucht en daarnaast voorkomt het ook vochtigheid in het voertuig.

18. Meters K-serie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Snelheidsmeter
Kilometerteller
Linker & rechter indicator knipperlicht
Water thermometer
Brandstofmeter
Dagteller
Reset knop dagrteller

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Snelheidsmeter
Dagteller
Linker & rechter indicator knipperlicht
Brandstofmeter
Water thermometer
Kilometerteller
Reset knop dagteller
Toerenteller

18. Meters K01H

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Snelheidsmeter
Linker & rechter indicator knipperlicht
Brandstofmeter
Reset knop dagteller
Kilometerteller en dagteller
Water thermometer
Indicatie lampjes

Snelheidsmeter
De snelheidsmeter geeft de snelheid van het voertuig aan in kilometers per uur
Kilometerteller

De kilometerteller heeft zes cijfers om de totale gereden afstand aan te duiden. De minimale te meten kilometerafstand is 1 kilometer. De
dagteller heeft 4 cijfers ( 3 hele kilometers, 1 100 meter ). En is te resetten tot 0.

Opmerking: Houdt de gereden kilometerafstand in de gaten, en onderhoudt het voertuig zoals beschreven staat in deze handleiding.
Water thermometer

Wanneer u rijdt, zou de water tempratuur precies tussen de C & H moeten zijn. Wanneer de meter zich beweegt richting de H, betekent dit dat de
motor te warm wordt en u het voertuig moet stoppen.
Brandstofmeter

Wanneer de meter F aangeeft betekent dit dat de brandstoftank vol met brandstof zit. Wanneer de meter E aangeeft betekent dit dat de
brandstoftank leeg is.

18. Meters

De snelheidsmeter geeft de snelheid van het voertuig aan in kilometer per uur. De kilometerteller heeft zes cijfers om de totale gereden afstand
aan te duiden. De minimale te meten kilometerafstand is 1 kilometer. De dagteller kan opnieuw tellen vanaf 0. De dagteller heeft vier cijfers om
de afstand aan te geven.

18. Meters
In de korte afstand van kilometers, de laatste figuur geeft het getal achter de komma aan. De minimale meeteenheid is 0,1 kilometer, en de reset
knop kan deze afstand weer op 0 zetten.
Opmerking: Houdt de gereden kilometerafstand in de gaten, en onderhoudt het voertuig zoals beschreven staat in deze handleiding.

18. Meters

Toerenteller
Geeft de toeren van de motor aan. 1 staat gelijk aan 1000 rotaties per minuut.

18. Meters

Wanneer de meter F aangeeft betekent dit dat de brandstoftank vol met brandstof zit. Wanneer de meter E aangeeft betekent dit dat de
brandstoftank leeg is.

Wanneer u rijdt, zou de water tempratuur precies tussen de C & H moeten zijn. Wanneer de meter zich beweegt richting de H, betekent dit dat de
motor te warm wordt en u het voertuig moet stoppen.

Wanneer het contactslot gebruikt wordt om het voertuig te starten, gaan de beide indicatielampjes voor de richtingaanwijzers aan. Wanneer u de
richtingaanwijzers zal gebruiken gaat de linker aan wanneer u een bocht naar links maakt, en de rechter wanneer u een bocht naar rechts maakt.

Wanneer de verlichting van de auto op grootlicht staat geeft een indicatielampje ( blauw ) dit ook aan. Hetzelfde geval geldt voor dimlicht
( groen ).

Wanneer een er zich een noodsituatie voordoet maakt u gebruik van de alarmlichten. Het indicatielampje knippert. Gebruik uw alarmlichten
enkel in noodsituaties.

Wanneer u het voertuig start, zal dit indicatielampje direct gaan branden. Wanneer de motor gestart is zal dit lampje ook direct weer uitgaan.
Wanneer dit niet gebeurt, geeft dit aan dat het olie level in de motor te laag is of smeersysteem niet naar behoren functioneert. Zorg ervoor dat u
in dit geval de motor direct uit zet, en het olie nivo controleert. Wanneer u er niet in slaagt dit probleem op te lossen, kijk het volledige
smeersysteem na of neem contact op met de lokale dealer .

Wanneer u het voertuig start, zal dit indicatielampje direct gaan branden. Wanneer de motor gestart is zal dit lampje ook direct weer uitgaan.
Indien dit niet het geval is geeft dit een storing met de accu aan. Controleer op breuken of loszittende kabels en check de nogmaals of er een
storing is. Als het niet verholpen is, neem contact op met de lokale dealer .

Normaal gesproken, wanneer het contactslot op ON of START staat, zal dit indicatielampje branden en zal uitgaan wanneer de motor is gestart.
Als het vloeistofniveau van de remvloeistof lager is dan het benodigde niveau zal dit lampje blijven branden. Het zal vervolgens uit gaan
wanneer u de remvloeistof bijvult tot het goede niveau.

Opmerking: Dit indicatielampje geeft een storing aan in het remsysteem. Wanneer het lampje niet uitgaat wanneer u het
voertuig start betekent dit dat het systeem niet goed functioneert. Neem in deze gevallen contact op met uw dealer
Wanneer u in het voertuig rijdt en het indicatielampje blijft aan, zet het voertuig dan langs de weg en test het remsysteem. Na het testen van het
remsysteem, rijdt u naar het dichtstbijzijnde onderhoudspunt. Rijdt met lage snelheid als u denkt dat dit veiliger is, als u van mening bent dat het
voertuig niet te besturen is, breng het door middel van een trailer naar een onderhoudspunt.
Opmerking: In deze situaties heeft u meer parkeerafstand nodig en dient u harder en langer op uw rempedaal te drukken.

Wanneer het voertuig gestart is, zal dit indicatielampje branden wanneer de veiligheidsgordel niet bevestigd is en zal uitgaan wanneer u de
veiligheidsgordel correct bevestigd.

Als het contactslot aan staat, geeft dit indicatielampje aan dat het voertuig op de handrem staat.

Wanneer u het contactslot op ON zet, zal dit indicatielampje branden. Wanneer u de motor vervolgens start zal dit lampje uitgaan. Wanneer het
lampje niet uitgaat of aangaat tijdens het rijden van het voertuig, duidt dit op een probleem met de motor. Neem in deze situaties contact op met
uw dealer

19. Aansteker

Druk op de aansteker knop en wacht voor een aantal seconden. De aansteker zal rood en heet worden en kan gebruikt worden. Plaats de aansteker
vervolgens terug in originele positie.

20. Asbak

Trek de asbak naar buiten voor gebruik. Om de asbak schoon te maken, druk de asbak naar beneden en vervolgens omhoog vanuit de houder. Om
de asbak terug te plaatsen drukt u hem in de houder.

Opmerking: een sigaret zal na gebruik in de asbak gedoofd moeten worden om brand te voorkomen.

Stop gebruikte sigaretten in de asbak nadat u ze uitgemaakt heeft. Om de asbak schoon te maken drukt u de asbak omlaag om de asbak
vervolgens uit de houder te trekken. Houdt de asbak ondersteboven om de as te verwijderen.

21. Stereo radio K-serie ( optie )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volume & kanaal knop
Vooruit/achteruit knop
Radiokanaal aanpassen
Balansregelingsknop
Afstemmingsknop
Uur verstel knop
Minuut verstel knop

21. MP3 & Radio K01H ( optie )
1. Dempen
2. Aan/uit knop
3. Voorgeprogrammeerde kanalen
4. Vergrendel knop
5. FM-knop
6. AM-knop
7. SET-knop
8. USB-knop
9. AUX-knop
10. AS/PS-knop
11. AUX-ingang
12. USB-ingang

22. Dashboard kast

23. Binnenverlichting & achteruitkijk spiegel
De binnenverlichting heeft drie standen. OFF, de binnenverlichting is uit.
DOOR, in deze stand is de binnenverlichting aan wanneer er een deur open is of niet goed
gesloten is. ON, in deze stand is de binnen verlichting ten alle tijden aan.

De binnenspiegel is te vinden aan de bovenkant van de voorruit en dient zoals binnenspiegel als achteruitkijkspiegel. De binnenspiegel kan
horizontaal en verticaal versteld worden.

24. Hoofd binnenverlichting
De hoofd binnenverlichting is te vinden tussen de voorste en achterste rij stoelen en heeft twee posities:
ON: in deze positie is de lamp aan.
OFF: in deze positie is de lamp uit.

25. Buitenspiegels

Verstel de buitenspiegels zodat u achter het voertuig kunt kijken en ook andere objecten/voertuigen kunt zien. Let erop dat objecten/voertuigen
kleiner en verder weg zullen zijn door de bolling van de buitenspiegels.

26. Zonnescherm
Het zonnescherm kan verticaal versteld worden, doe dit door uw handen te plaatsen aan de uiteinden van het zonnescherm. Er is een kleine
spiegel geplaatst aan de binnenkant van het zonnescherm, dit geldt ook voor het zonnescherm aan de bestuurderskant.

27. Veiligheidshandgreep

De veiligheidshandgreep is te vinden boven elke stoel, met uitzondering van de bestuurdersstoel.
Opmerking: tijdens het rijden zullen de passagiers zich moeten vasthouden aan de veiligheidshandgrepen. Hang niet aan de
veiligheidshandgrepen, dit kan het zicht van de bestuurder belemmeren.

28. Gereedschap set
1. Gereedschapstas
2. Tang
3. Steeksleutel
4. Schroevendraaier
5. Houder schroevendraaier
6. Ringsleutel
7. Bougiesleutel ( optie )
8. Moersleutel voor wielen
9. Slinger voor krik
10. Krik
11. Gevarendriehoek
De onderdelen met de nummers 2 t/m 10 moeten in de gereedschapstas met nummer 1 geplaatst
worden. Voor dat u van de krik gebruik maakt, lees eerst aandachtig het hoofdstuk in deze
handleiding met betrekking tot de krik.

29. Handrem
Trek de handrem omhoog en het voertuig zal stoppen. Om de handrem los te laten, trek de handrem licht
omhoog om vervolgens de knop op de handrem in de drukken. Daarna kunt u de handrem in originele positie
terugplaatsen.

Opmerking: Wanneer u de handrem voor het parkeren gebruikt, zal de handrem volledig uitgetrokken moeten worden, om het draaien
van de wielen te voorkomen. Gebruik bij extreem koud weer de handrem niet, maar zet het voertuig in de eerste versnelling of de
versnelling waarmee u achteruitrijdt.

30. Pedaal

1. Koppelingspedaal
Het koppelingspedaal kan overbrenging tussen de motor en de wielen stoppen. Druk de koppeling in en de motor drijft de wielen niet meer aan.
Wanneer u het pedaal loslaat, zal de overbrenging vanuit de motor naar de wielen weer starten.
Opmerking: Plaats uw voet tijdens het rijden niet op de koppeling wanneer u de koppeling niet hoeft te gebruiken. Dit voorkomt
slijtage aan de koppeling.
2. Rempedaal
Weeromstandigheden zoals sneeuw, ijs, vochtigheid en kou zullen invloed hebben op de remmen, wanneer de remmen in die situatie geluid
produceren is dit geen probleem. Wanneer de remmen ten alle tijden vreemde geluiden produceren, raden wij u aan om het remsysteem te
controleren.
3. Gaspedaal
Met het gaspedaal controleert u de rotatiesnelheid, druk het gaspedaal in en de rotatiesnelheid van de motor zal verhogen en hierdoor zullen de
wielen sneller gaan draaien.

31. Versnellingspook
1ste versnelling: beweeg de versnellingspook naar links en dan naar voren.
2de versnelling: beweeg de versnellingspook naar links en dan naar achter.
3de versnelling: beweeg de versnellingspook naar voren in centrale positie.
4de versnelling: beweeg de versnellingspook naar achter in centrale positie.
5de versnelling: beweeg de versnellingspook naar rechts en dan naar voren
Achteruit versnelling: beweeg de versnellingspook naar rechts en dan naar beneden.
Opmerking: Schakel nooit vanuit de 5de versnelling naar de achteruit versnelling. Zet de versnellingspook altijd eerst in normale
positie voordat u dat doet.

32. Motorkap
De hendel om de motorkap te openen is te vinden aan de linker onderkant van het dashboard. Voordat u de motorkap opent, trek eerst de hendel
naar buiten en vervolgens omhoog om de motorkap te openen. Daarna kunt u de motorkap vastzetten op de bevestigingspunten.

IV. Werking van het voertuig

1. Inloop van het voertuig

Dit voertuig is geproduceerd met nauwkeurigheid en heeft een inloopfase voordat de motor volledig belast kan worden. De eerste
onderhoudsbeurt en de inloopfase hebben een nauwe relatie met de toekomstige prestaties en de betrouwbaarheid van de kwaliteit. Het algemene
principe is als volgt:
1. De inloop kilometerstand is 2500 km.
2. Overschrijdt de onderstaande inloopsnelheid niet.
3. Tijdens de inloopfase zal het maximale laadgewicht minder zijn dan 400kg.
4. Laat na het starten van de motor, de motor altijd opwarmen. Zorg ervoor dat u niet direct met hoge snelheid rijdt.
Eerste 2500
Versnelling
kilometer
Maximale
Versnelling 1
15Km/h
aanbevolen
Versnelling 2
25Km/h
snelheid
Versnelling 3
40Km/h
Versnelling 4

60Km/h

Versnelling 5

75Km/h

2. Start van de motor
Voordat u de motor start
Zorg ervoor dat de handrem van het voertuig af is en zet de versnelling in de neutrale positie.
Opmerking: Zorg ervoor dat wanneer de motor is gestart u de sleutels in het contactslot loslaat, dit voorkomt schade aan het start
systeem. Start de motor nooit meerdere keren binnen vijf seconden. Wanneer de motor niet start, wacht dan minimaal tien seconden
en probeer het nogmaals. Als de motor koud gestart wordt, laat dan eerst de motor opwarmen voordat u met hoge snelheid gaat rijden.

3. Veilig rijden
Motor starten
1. Draai het contactslot naar START. Het systeem zorgt ervoor dat er een mix van brandstof en olie is waardoor het niet nodig is om het
gaspedaal in te houden tijdens het starten.
2. Als het starten van de motor meerdere malen niet lukt, kan het zijn dat de motor overspoeld is. Druk in deze situatie het gaspedaal volledig in
en probeer de motor nogmaals te starten (de ECU zal de brandstofinjectie controleren en zal de benzine afsluiten). De lucht heeft de overvloed
aan olie wegblazen en vijf seconden later kunt u de motor nogmaals starten. Let erop dat u het gaspedaal deze keer loslaat.

3. Wanneer de ECU niet werkt tijdens het starten. Draai de sleutel in het contactslot naar ON wanneer de motor niet start en wacht vijftien
seconden en herhaal de bovenstaande optie. Controleer eerst of er voertuigen naderen, druk vervolgens de koppeling in en schakel in de lage
versnelling. Wanneer dit moeilijk gaat, druk de koppeling nogmaals in nadat u het voertuig in een versnelling heeft gezet. Laat de rem los en
druk langzaam op het gaspedaal terwijl u de koppeling ingedrukt houdt. Luister naar het geluid van de motor als u geleidelijk de koppeling laat
opkomen, het geluid van de motor zal dan veranderen. Wanneer dit gebeurt, druk het gaspedaal verder in en laat de koppeling los.

3. Veilig rijden
Wanneer u in het voertuig rijdt, plaats uw voeten niet op de pedalen om uw voeten te laten rusten. Tijdens het parkeren op een helling dient u ook
niet de koppeling half in te drukken, dit zorgt voor beschadigingen aan de koppeling. Tijdens het rijden zal de bestuurder regelmatig op de
meetinstrumenten en naar de indicatielampjes moeten kijken. Geef geen gas voordat de motor een normale tempratuur (80-90 graden) heeft
bereikt, doet u dit wel, zal dit de levensduur van de motor verkorten en het schakelen tussen de versnellingen hinderen. Schakelen is getest en
behoort zonder geluid en gemakkelijk te gaan. Om goed te schakelen moet het toerental van de motor tussen bepaalde waarde blijven en de
snelheid ook gelijk blijven. Hiermee bespaart u niet alleen brandstof maar zorgt u ook voor een verlenging van de levensduur.

4. Remmen
De remweg van het voertuig neemt toe naar mate een hogere snelheid. Wanneer u remt moet u er zeker van zijn dat er voldoende afstand tot de
plaats waar u wilt stoppen om geleidelijk af te remmen. Druk op het rempedaal, en de voor en achterrem remmen samen af. Indien de remmen
geluid produceren komt dit vaak door de vochtigheid van de weg of door weersomstandigheden. Dit is normaal.
Opmerking: Wanneer de remmen altijd geluid produceren wordt aangeraden om naar een onderhoudsplek te gaan. Gebruik de rem
niet vaak achter elkaar of plaats uw voet niet op de rem tijdens het rijden, dit kan oververhitting veroorzaken, een te lage remweg of
permanente schade aan de remmen.
Opmerking: Nadat er water in de remtrommel is gekomen, zullen de remmen efficiëntie verliezen of zijn de prestaties niet
voorspelbaar. Dus wanneer het voertuig door hoger water is gereden of gewassen is, zult u herhaaldelijk zacht moeten remmen op
lage snelheid. Hiermee zorgt u ervoor dat de remmen vochtigheid op de remmen verdwijnt tot dat de remmen weer hun normale
efficiëntie hebben. Maak de remmen altijd schoon wanneer u door modder, zand, etc. bent gereden.
Het voertuig is uitgerust met een vacuüm systeem dat de remmen helpt stabieler te remmen. Beweeg uw voet niet heen en weer wanneer u het
rempedaal bedient. Wanneer het vacuüm systeem zijn werking verlies, zal de opgeslagen energie langzaam verdwijnen elke keer als de rem
gebruikt wordt.

Opmerking: Zonder het vacuüm systeem is er meer kracht nodig om de remmen te bedienen en zal de remweg wellicht langer
worden.

5. Economisch verantwoord rijden & milieuvriendelijk aanpassingsvermogen
De volgende onderdelen helpen u om uw brandstofverbruik te minimaliseren:
1. Voorkom een nutteloze draaiende motor: zet het voertuig uit als u langer dan 1 minuut niet rijdt. Wanneer u de motor weer start moet u
wachten tot dat de thermometer de C-positie bereikt voordat u begint te rijden.
2. Voorkom hard remmen: hard remmen is verspilling van energie omdat u hard remt en vervolgens weer moet accelereren om naar de gewenste
rijdsnelheid te komen.
3. Houdt dezelfde snelheid: Houdt uzelf aan de toegestane snelheid op de weg en pas dit aan op de drukte op de weg.
4. Houdt u aan de voorgeschreven laadcapaciteiten.
5. Correcte bandenspanning: wanneer de bandenspanning onvoldoende is, zal de weerstand ten opzichte van de weg hoger worden, en dat zorgt
voor hoger brandstofverbruik. De banden moeten op spanning worden gebracht volgens de instructies op de plaat op de bestuurdersdeur.

5. Economisch verantwoord rijden & milieuvriendelijk aanpassingsvermogen
Rijden op ijzige weg
U kunt sneeuwkettingen gebruiken op ijzige wegen om glijden te voorkomen.
Druk op de herhaaldelijk en gestaag op het rempedaal om hetzelfde effect als ABS te krijgen. Wanneer u rijdt of accelereert, zorg ervoor dat u
met een constante snelheid rijdt om slippen van het voertuig te voorkomen. Vermijdt snel sturen of sturen met een grote hoek. Verlaag uw
snelheid en stuur langzaam naar de gewenste richting.
Let op de volgende punten wanneer de sneeuwkettingen op de banden zitten:
- Monteer het voertuig volgens de handleiding van de fabrikant.
- De maximale snelheid zal beperkt moeten worden tot 50km/h.
- Wanneer u op een stijgende helling rijdt, schakel naar een lagere versnelling om overbelasting van de motor te voorkomen. Let op de
volgende punten wanneer u op een helling rijdt:
1. Schakel naar een lagere versnelling om de motorrotatie te laten toenemen. U zult snel moeten schakelen indien de motor stopt te
werken.
2. Op een dalende helling moet u de versnelling ook in een lage versnelling zetten. Op die manier kunt u gebruik maken van de motor om
te remmen.
3. Probeer de rotatiesnelheid niet uitzonderlijk hoog te laten komen.

Opmerking: Rem niet voor een langere tijd of erg vaak wanneer u van een langere helling af komt. Indien u dit wel doet kan dit oververhitting
van de remmen veroorzaken en verliest de rem zijn remkracht.

V. Handleiding voor voertuig werking

1. Brandstof
De brandstof die in dit voertuig gaat is 93 hoge kwaliteit ongelode benzine. De capaciteit van de brandstoftank
is 40 liter en de tankdop zit rechtsonder op de middenstijl. Open de tankdop met de sleutel en draai tegen de
klok in. Om de tankdop te vergrendelen draait u de andere kant op met de sleutel.

2. Dynamo v-snaar
Op de dynamo v-snaar komt een kracht van 98 Newton (kracht van 10 kg) tijdens het draaien. De minimale
dikte van de v-snaar van een nieuwe dynamo is 7-10mm en voor de v-snaar van een oude dynamo 10-15mm.
Controleer wanneer de v-snaar is beschadigd. U kunt de v-snaar op de volgende manier vervangen:
1. Schroef de 3 schroeven op de generator los.
2. Wanneer u de v-snaar wil uitrekken, schroef het los en trek de v-snaar van de generator. Wanneer de v-snaar de bovenstaande kracht heeft
bereikt, plaats de v-snaar terug op de dynamo.
3. Bij het vervangen van de v-snaar dient u het los te schroeven en te vervangen voor een nieuwe. Zet de v-snaar vast op de methode zoals
besproken in punt 2.

3. Airco pomp v-snaar
Het voertuig met airconditioning is uitgerust met een compressor. Tijdens het onderzoeken, druk de v-snaar in met uw
duim en de vastgestelde kracht. De v-snaar zal ongeveer 6-9mm ingedrukt kunnen worden en zorg ervoor dat u er zeker
van bent dat er geen schade is op de v-snaar. Wanneer de de v-snaar vervangen of versteld moet worden gaat u naar een
erkende onderhoudsgarage.

4. Motorolie
Gebruik 15W/40SP bij een hogere tempratuur dan 15 graden in de zomer en gebruik 10W/30SF (GB11121) bij een lagere tempratuur dan 15
graden in de winter.

Opmerking: Vervang de motor olie volgens het onderhoudsschema

Vervangen van de motorolie
Wanneer u de oliefilter vervangt, schroef de oliefilter los: verwijder de oliefilter door het tegen de klok in te draaien, maak de plek waar de
oliefilter zat schoon. Verspreidt wat motorolie over de rubberen ring waar de oliefilter geplaats moet worden en draai een nieuwe oliefilter erop
tot dat de filter volledig vast zit. Draai vervolgens de oliefilter ¾ verder met een moersleutel.
Opmerking: Het is belangrijk dat wanneer u de oliefilter vastmaakt dat de positie van de rubberen ring en het oppervlak goed is. Draai
de filter niet te strak aan om het lekken van olie te voorkomen.

5. Distributieriem
Controle en/of vervanging volgens onderhoudsinstructie.

6. Koelvloeistof
Installeer altijd antivries met glycol water.
Opmerking: het voertuig moet op vlakke grond staan wanneer u de koelvloeistof vervangt.
Bijvullen, vervangen van de koelvloeistof.
Wij verwijzen u naar de onderhoudsinstructie.

7. Thermostaat
Opmerking: het is gevaarlijk om de dop van de radiator open te maken wanneer de tempratuur van het water erg hoog is omdat het
gekookte water en stoom op hogedruk naar buiten zullen spuiten. Maak de radiator alleen open als de tempratuur laag is.

8. Versnellingsbak olie
De versnellingsbak olie is 75W/80 GL-5
Wij verwijzen u naar de onderhoudsinstructie

9. Brandstoffilter & toevoerleiding & afvoerleiding

Er is een druk van 0,3MPa in het brandstof toevoer systeem. Wanneer u het brandstoffilter, brandstoftoevoerleiding en afvoerleiding vervangt
moet u de juiste installatietechnieken gebruiken. Er wordt aangeraden om in deze gevallen naar een onderhoudsgarage te gaan, anders kunnen er
verborgen gebreken ontstaan aan uw voertuig.

Opmerking: Wanneer u de bovenstaande onderdelen vervangt, vermijdt vuur dat kan ontstaan door brandstof.

10. Luchtfilter

Vervang het luchtfilterelement minimaal eenmaal per 10.000km op asfalt en eenmaal per 2500km wanneer u op zandwegen rijdt.
Wij verwijzen u naar de onderhoudsinstructie voor de uitvoering.

11. Bougie

Het type van de bougie is F6TC (4C7T).
Wanneer er te veel koolstof in de bougie zit is het lastig om een vonk te produceren. Verwijder de koolstof met een borstel, en verstel de bougie
interval naar 1.1mm. Een bougie waarvan de afstelling van de electrode incorrect is kan niet gebruikt worden. demonteer de bougie en vervang
de bougie volgens de onderhoudsinstructie.
Opmerking: tijdens het monteren van de bougie voorzichtigheid betrachten om schade aan de cilinderkop te voorkomen. Zet de
bougie vervolgens vast met een momentsleutel.

12. Brandstofinjectie
Het voertuig zal eens per twee of drie maanden gestart moeten worden om vervuiling en lekkage van het
systeem te voorkomen. Start het voertuig en laat de motor minimaal draaien voor twee of drie minuten.

13. Gasklep huis

Opmerking: Elke positie-index van de gasklep is aangepast en geschikt voor de motor van het voertuig. Het is niet toegestaan voor de
gebruiker om aanpassingen hieraan te doen. Aanpassingen hieraan zullen effect hebben op de juistheid van de sensoren en dat zal
ervoor zorgen dat dit ook effect heeft op de prestaties van het voertuig. Wanneer er problemen zijn met dit onderdeel, bezoek uw
dealer

14. Driewegkatalysator
Het uitlaatsysteem is uitgerust met een driewegkatalysator om de schadelijke uitlaatgassen te filteren. De driewegkatalysator raakt gemakkelijk
oververhit als de brandstofmotor niet naar behoren werkt. Oververhitting zal schade aan de katalysator veroorzaken.

15. Elektrische brandstofpomp
De brandstofpomp is te vinden in de brandstoftank.
Opmerking: Rijdt nooit in het voertuig wanneer de brandstofpeil te laag is, hierdoor kan de brandstofpomp doorbranden.

16. Werking van de stuurinrichting

Draai het stuur langzaam van links naar rechts om te controleren of het stuur speling vrij is. De afstand die het stuur moet kunnen draaien is 0-30
mm om de omtrek van het stuur. Het sturen van het stuur moet gemakkelijk gaan en zonder geluid.

17. Koppelingspedaal

De vrije ruimte die het koppelingspedaal heeft is 15-25mm en mag niet langer of korter zijn. Indien dit wel het geval is moet dit worden
aangepast.

18. ABS
ABS (Antiblokkeersysteem) voorkomt dat de wielen volledig remmen door middel van het automatisch en herhaaldelijk aanpassen van de
remkracht en het volledig gebruik maken van de maximale wrijvingscoëfficiënt tussen de wielen en de grond. Daarnaast corrigeert de ABS ook
een hoge zijwaartse kracht om het voertuig stabiel te houden. De ABS werkt automatisch en zal starten wanneer een wiel blokkeert. Druk op het
rempedaal, om te remmen en zorg ervoor dat u niet zelf herhaaldelijk gaat remmen.
Opmerking: Wanneer de ABS niet werkt, hebben de remmen de algemene werking en remkracht. Gebruik de banden zoals
beschreven staat in de handleiding.

19. Remsysteem

Opmerking: een voertuig met ABS dat remt op een zachte weg (kiezelstenen, sneeuw) heeft een langere remweg dan een voertuig
zonder ABS. Houdt daarom rekening met een langere remweg voor voertuigen met ABS. Ook voor een normale weg geldt dat een
voertuig met ABS een langere remweg heeft dan een voertuig zonder ABS

Remolie reservoir
Het remolie reservoir is te vinden aan linker bovenkant onder de motorkap. Controleer de remolie, als de remolie onder ‘MIN’ komt, vul de
remolie bij. Het kenmerk van de remolie is DOT 3.
Opmerking: meng geen verschillende soorten of type remvloeistof, dit veroorzaakt schade aan het remsysteem. Gebruik ook geen
oude, gebruikte of ongezegelde remvloeistof.

Remsysteem

Wanneer u het rempedaal volledig indrukt zal afstand A zoals op de afbeelding weergegeven tussen het pedaal en de wand niet kleiner mogen
zijn dan 95mm. Dit moet gecontroleerd worden wanneer de volgende situaties voordoen en u het rempedaal intrapt met 294N (30kg).
1. De remkracht is onvoldoende
2. De remkracht is niet stabiel
3. Het pedaal kan te ver worden ingedrukt
4. De rem is geblokkeerd
5. Remmen produceren geluid
6. Het pedaal geeft weerstand terug
Opmerking: Wanneer u de afstand tussen het pedaal en de wand meet, meet de rubberen ring van het pedaal en plaat op de wand niet
mee.

Handrem
Trek de handrem omhoog en controleer of de achterwielen stilstaan. Wanneer de handrem omhooggetrokken wordt met een kracht van 20kg
controleer of de handrem stopt in (3-8) ratels. Controleer de handrem ook wanneer de handrem niet aangetrokken is om te zien of het
geblokkeerd wordt.

20. Banden

Het typenummer van de banden die bij dit voertuig horen is: 165/R13C
De bandenspanning moet als volgt zijn:
Belading
Voorband
Achterband
350kpa
350kpa
Onbeladen
Volgeladen

430kpa

430kpa

Opmerking: De bandenspanning moet gemeten worden wanneer de banden koud zijn.
Om de levensduur van de banden te verlengen en slijtage en andere vormen van schade te voorkomen, wissel de banden bij elke 10.000km en
controleer de bandenspanning van de banden (de richtlijnen zijn hierboven weergegeven en daarnaast ook op het metalen plaatje op de

bestuurdersdeur). Wanneer de bandenspanning te laag is, zal dit hogere slijtage veroorzaken en hoger brandstofverbruik. Als de bandenspanning
te hoog is zal het voertuigen schudden en dat zorgt voor een mindere stabiliteit. Het midden van de band zal in deze situatie erg slijten. Gebruik
een drukmeter om de bandenspanning te controleren.
Opmerking: Als u de banden op spanning brengt, pomp de lucht langzaam in de band en controleer tegelijkertijd de druk.
De volgende controle moet uitgevoerd worden op de banden:
1. Controleer de band op slijtage in het profiel om zeker te zijn of het vervangen moet worden of niet.
2. Controleer op abnormale slijtage, barsten en schade op de band. Indien dit aanwezig is, vervang de band.
3. Controleer op spijkers of andere materialen die de banden kunnen doorboren.
4. Controleer of alle moeren aanwezig zijn op de band. Als u de band vervangt, zorg er dan altijd voor dat u hetzelfde bandtype gebruikt met
dezelfde specificaties en laadcapaciteit. Het profiel van de vier banden moet gelijk zijn.
Opmerking: Gebruik bij het vervangen van de banden altijd vier dezelfde banden.
Opmerking: Het reservewiel is het gele stalen wiel dat alleen gebruikt mag worden bij noodgevallen. Het gebruiken van het reservewiel als
een normaal wiel voor langere periode is verboden.

Vervangen van de band
1.
2.
3.
4.
5.

Pak de krik, het gereedschap en het reservewiel.
Maak de band los, maar draai de moer er niet helemaal af.
Positioneer de krik en breng het voertuig omhoog.
Verwijder de band van het voertuig.
Vervang de band en zet de band vast met een moer.

6. Laat de krik zakken en zet de moer vast met een moersleutel.

Het reservewiel is te vinden aan de achterkant van het voertuig onder de vloer. Schroef de schroef bij de achterbumper tegen de klok in los. Pak
het reservewiel uit de houder.

21. Accu
De spanning in de accu moet altijd tussen de waarde ‘upper’ en ‘lower’ zijn. Wanneer de spanning te laag is, breng de
accu op spanning tot de het voldoende is. Erosie op de contactpunten zorgt voor een slechter contact. Na de accu op
spanning te hebben gebracht ruimt u de contactpunten op om ze schoon te houden.

22. Zekering

Er zijn twee soorten zekeringen. De hoofzekering en de zekeringen in de stroomkring.
De hoofdzekering voorziet het voertuig van stroom direct vanuit de accu. Als de zekering doorgebrand is werken de elektrische componenten van
het voertuig niet. Controleer in deze gevallen het laadsysteem.

Opmerking: Vervang de hoofdzekering als deze doorgebrand is. Gebruik nooit een gewone stroomkabel om de zekering te vervangen, dit kan
schade aan het elektrische systeem veroorzaken of zelfs brandgevaar.
De zekeringen zijn te vinden aan de linkerkant van de pedaal console. Wanneer u de zekering wilt vervangen, trek de deksel van de zekering box
er eerst af voordat u de zekering verwijdert. Om de capaciteit (ampère) te bepalen verwijzen wij u naar het diagram op de deksel van de zekering
box.
Opmerking: Vervang de zekeringen altijd voor zekeringen met de juiste capaciteit. Het gebruik van substituten zoals aluminiumfolie of
aluminium draad is niet toegestaan. Wanneer de zekering in korte tijd doorbrandt, duidt dit op problemen met het elektrische circuit. Ga in
deze gevallen naar uw dealer
Opmerking: In de zekering box zitten reserve zekeringen. 3 tien ampère zekeringen en 3 vijftien ampère zekeringen.

23. Ruitenvloeistof
Vul de ruitenvloeistof bij wanneer er te weinig ruitenvloeistof in de tank zit.
Opmerking: Als het systeem werkt zonder ruitenvloeistof zal dit schade veroorzaken aan het systeem. Gebruik ook geen motor antivries als
vervanging voor ruitenvloeistof.

24. Vervangen lampen
1.
2.
3.
4.

Open de motorkap.
Verwijder twee schroeven en trek de lamp voorwaarts eruit.
Verwijder het rubber.
Druk de veer naar voren en haak het los, verwijder nu de lamp.

Druk het bevestigingspunt naar voren en vervolgens kunt u de lamp omhoog bewegen om het te vervangen.

Zie de bovenstaande afbeelding. Als u de lamp wil vervangen gebruik hiervoor een opener en wikkel de opener in een doek om schade te
voorkomen. Trek het glazen omhulsel naar beneden en vervang de lamp.
Er zijn twee soorten lampen in dit voertuig. De ellips gevormde lampen zijn makkelijk te vervangen. De ronde lampen zijn lastiger te vervangen.
Druk de lamp verder in de houder en draai de lamp licht en trek de lamp uit de houder.

25. ECU

De ECU is het hoofdonderdeel van het elektronisch controlesysteem waarin afgebakende data wordt opgeslagen. Verwijder de kabel van de ECU
nooit om verlies van data te voorkomen. In het geval van problemen met de ECU, neem contact op met uw dealer
Opmerking: Zorg ervoor dat er nooit water bij de ECU komt.

26. Ontstekingstiming
Het geïntegreerde ontstekingssysteem is volledig elektronisch en wordt gecontroleerd bij de ECU.

27. Gebruik van een krik

De krik moet opgeborgen worden onder de motorkap. Het voertuig moet horizontale en harde ondergrond staan alvorens u de krik gebruikt. Stop
het voertuig aan de zijkant van de weg en zet de alarmlichten aan. Trek de handrem aan, zet de versnelling in de achteruit en schroef de velg
alvast licht los. Zet de krik onder de juiste positie en begin het voertuig op te krikken. Doe dit altijd met beleid en zorg ervoor dat het voertuig
nooit te hoog komt.
Opmerking: Wees voorzichtig wanneer het voertuig verticaal stijgt. Als het voertuig begint te hellen corrigeert u de positie van de
krik. Het is niet toegestaan om de krik op een helling te gebruiken en ga ten alle tijden niet onder het voertuig staan wanneer het
voertuig op de krik staat.

28. Gevarendriehoek

Controleer het gebruik van de gevarendriehoek dat beschreven staat eerder in deze handleiding.

29. Afstandsbediening Kipper voertuig

Opmerking: de motor van het voertuig hoeft niet draaien wanneer u het systeem op ON zet.
1. Zet de schakelaar op ON

2. Pak de afstandsbediening en druk op UP. De hydraulische motor zal beginnen te werken en de laadbak zal zich van het voertuig omhoog
bewegen.

30. Laadbak werking
1. Zorg dat het voertuig op vlakke ondergrond staat. Zorg dat u weet hoeveel ruimte u heeft achter en naast het
voertuig.

2. Pak de afstandsbediening uit het voertuig en zet de schakelaar op ON

Druk op de UP-knop en houdt normale snelheid aan. Wanneer u een bepaalde hoek maakt en u komt op het punt waar u de laadbak
gelimiteerd hebt om verder te kantelen, zal de hydraulische druk afnemen en de laadbak stoppen met kantelen. Wanneer het kantelen
stopt kan dit liggen aan de maximale afstand dat de laadbak kan kantelen.

Automatische afslag schakelaar

Wanneer de laadbak in normale positie is kan de achterklep niet automatisch gesloten worden. Dit moet handmatig gedaan worden. Druk op de
hand schacht
Opmerkingen voor werking van de laadbak:
1. Tijdens het eerste gebruik zal het voertuig beladen moeten worden zoals beschreven om mechanische problemen te voorkomen.
2. Als u een volle belading nodig heeft, plaats de goederen laag in de laadbak om schade te voorkomen.
3. Als de laadbak in beweging is, zorg ervoor dat u voldoende afstand neemt en nooit onder de laadbak gaat staan.
4. Wanneer u goederen lost, moet u rekening houden met de omgeving. Het storten van ontvlambare goederen is voorboden.

5. Tijdens het lossen van goederen mag er geen persoon op de laadbak staan.
6. Het voertuig mag niet harder gaan dan 10km/h als de laadbak niet volledig in originele positie is.
7. Het vervoeren van ontvlambare, explosieve of kleverige goederen is verboden.

8. Wanneer men de laadbak niet kan laten zakken, kan dit te maken met een kapotte accu of een lege accu. De accu moet vervangen worden.
Zet in deze situaties de gevarendriehoek op de weg om omstanders te waarschuwen. Het handmatig laten zakken van de laadbak is niet
toegestaan.

9. Wanneer u goederen lost en de buzzer hoort die aangeeft dat de laadbak in werking is, zorg er dan voor dat er geen personen dicht bij de
laadbak staan.

10. Ongeautoriseerd personeel mag de laadbak nooit bedienen.
11. De tempratuur waarin het hydraulische systeem werkt moet tussen de -10ºC – 40 ºC zijn.

Hydraulische motor:

Nominaal vermogen hydraulische motor: 800W
Nominaal toerental: 4000r
Nominale spanning: 12V
Nominale stroom: 67A
Nominale druk: 8MPa
12. Als de laadbak stopt met werken tijdens het lossen van goederen zal de fabrikant geïnformeerd moeten worden en een afspraak gemaakt
moeten worden om dit te repareren.
Externe smeerpunten
1. Kogelgewricht van de hydraulische cilinder
2. Vier kogelgewrichten
3. Grendel mechanische van de laadbak
Type hydrauliek olie
Laadbak hydraulische olie: model HM 46. HM hydraulische olie is ontworpen voor anti roest en anti oxidatie van de olie.

VI. Controle & onderhoud

1. Dagelijkse inspectie
Dagelijkse inspectie is een noodzakelijke taak voor de bestuurder. De condities van het voertuig veranderen elke dag dus controleer het voertuig
voordat u er gebruik van maakt. Dit voorkomt problemen en u kunt problemen oplossen om zo veilig mogelijk te rijden.
1. V-snaar
2. Motorolie
3. Ruitenvloeistof
4. Accu
5. Koelvloeistof
6. Rempedaal
7. Banden
8. Koppeling
9. Stuur checken
10. Indicatielampjes & meters
11. Lampen
12. Instructies van de elektronische jet storing
13. Brandstofpijl
14. Deurvergrendeling
15. Achterruit
16. Kentekenplaat

2. Periodieke controle & onderhoud
3. Onderhoudsperiode & onderdelen
De volgende tabellen helpen u bij het controleren van problemen en het nemen van maatregelen. De maatstaf voor onderhoud is het aantal
gereden kilometers en de maanden. Het controleren, aanpassen, smeren en andere onderhoudsmaatregelen zullen strikt volgens het schema
moeten worden gedaan. De tabellen een aantal controles aan omdat dit problemen voorkomt. U kunt de kilometer maatstaf aanhouden maar ook
de tijd maatstaf.
Opmerking: de onderhoudsonderdelen aangegeven met een (*) moeten gedaan worden door een monteur. De onderdelen zonder (*)
kunnen door uzelf gedaan worden volgens de instructies. Indien u van mening bent dat u niet in staat bent om het onderhoud te
verrichten, ga dan naar uw dealer

