




1

GENEL BİLGİLER

Değerli Karsan STAR Eruo 6 Sahibi,

STAR ile doğru bir seçim yaptınız. Her detayı rahatınız ve 
ticari başarınız düşünülerek tasarlanmış yepyeni bir araç 
sahibi oldunuz. 

Artık modern, güçlü ve sağlam bir iş ortağınız var. Bu 
kullanma kılavuzunu sakin ve dikkatli bir şekilde gözden 
geçirmeniz ve aracınızı yakından tanımanız çok önemlidir. 

Aracınızı en güvenli ve en verimli şekilde kullanmak için 
kılavuzda belirtilen açıklama ve uyarılara mutlaka uyunuz.

Yeni aracınız hayırlı, kazancınız daim olsun.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic. A.Ş.

ÖNSÖZ



2

GENEL BİLGİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................................................................................................................1
İÇİNDEKİLER .................................................................................................................................................................................................2
Karsan STAR  .................................................................................................................................................................................................9

Bu Kullanım Kılavuzunun Amacı .................................................................................................................................................................9
 Aracın Kullanım Amacı ..............................................................................................................................................................................9
Araç Kullanım Şartları ...............................................................................................................................................................................9
Yolcu ve Araç Güvenliği .............................................................................................................................................................................9

Semboller ve Anlamları ................................................................................................................................................................................. 10
Çevre ve Güvenlik ........................................................................................................................................................................................ 11
Araçta Kullanılan Etiketler.............................................................................................................................................................................. 12
Aracın Teknik Özellikleri ................................................................................................................................................................................ 18
Aracın Ölçüleri .............................................................................................................................................................................................. 19
Gösterge ve Kumanda Paneli  ........................................................................................................................................................................ 20
Yan Kumanda Paneli ..................................................................................................................................................................................... 21

Acil Durum Kapatma Düğmesi ................................................................................................................................................................. 21
Motor Odası Yangın Söndürme Sistemi ..................................................................................................................................................... 21
Düğme Grubu ........................................................................................................................................................................................ 22

Sol Kumanda Paneli ...................................................................................................................................................................................... 24
Düğme Grubu ........................................................................................................................................................................................ 24

Ses Sistemi .................................................................................................................................................................................................. 25
Radyo- CD- Mp3 Çalar ............................................................................................................................................................................ 25

Takograf ...................................................................................................................................................................................................... 26
Göstergeler .................................................................................................................................................................................................. 27

Gösterge Paneli ...................................................................................................................................................................................... 27
Devir Göstergesi .................................................................................................................................................................................... 28

İÇİNDEKİLER



3

GENEL BİLGİLER

Hız Göstergesi ...................................................................................................................................................................................28
Hararet Göstergesi ............................................................................................................................................................................28
Yakıt Göstergesi ................................................................................................................................................................................29
İkaz Paneli ........................................................................................................................................................................................29

Sürüş Anında Uyarılar ..............................................................................................................................................................................30
Park Lambaları, Kısa Farlar .......................................................................................................................................................................36

Sol Kumanda Kolu .............................................................................................................................................................................36
Park Lambaları ..................................................................................................................................................................................36
Kısa Farlar ........................................................................................................................................................................................36

Uzun Farlar, Sinyaller, Korna .....................................................................................................................................................................37
Uzun Farlar .......................................................................................................................................................................................37
Korna ...............................................................................................................................................................................................37
Sağ Sinyal ........................................................................................................................................................................................37

Sağ Kumanda Kolu ..................................................................................................................................................................................38
Sol Sinyal .........................................................................................................................................................................................38
Cam Silecekleri .................................................................................................................................................................................38
Cam Yıkama  ....................................................................................................................................................................................38

Sağ Kumanda Paneli ................................................................................................................................................................................39
ZF 6 S 1010 Manuel Vites   ................................................................................................................................................................39
ZF 6 AS 1010 Otomatik Vites .............................................................................................................................................................39

Sağ Kumanda Paneli Düğmeleri ................................................................................................................................................................40
Sağ Kumanda Paneli Düğmeleri ................................................................................................................................................................41
Klima Kumanda Paneli .............................................................................................................................................................................44
Defroster Kumanda Paneli ........................................................................................................................................................................45
Kapı Açma ..............................................................................................................................................................................................46

İÇİNDEKİLER



4

GENEL BİLGİLER

Alt Kumanda Paneli ...................................................................................................................................................................................... 47
Park Freni .............................................................................................................................................................................................. 47
Pilot Freni .............................................................................................................................................................................................. 47

Araç İç Bilgileri ............................................................................................................................................................................................. 48
Yolcu Koltukları ...................................................................................................................................................................................... 48
Güneşlik ................................................................................................................................................................................................ 48
İç Dikiz Aynası ....................................................................................................................................................................................... 48
Dijital Gösterge ...................................................................................................................................................................................... 49
Tavan Acil Çıkış ...................................................................................................................................................................................... 49
Geri Görüş Kamerası Ekranı ..................................................................................................................................................................... 49
LCD Monitör .......................................................................................................................................................................................... 50
Koltuk Arkası Eğlence Paneli .................................................................................................................................................................... 51

Hostes Bölmesi ............................................................................................................................................................................................ 52
Hostes Koltuğu ...................................................................................................................................................................................... 52
Hostes Ekranı......................................................................................................................................................................................... 52

Yolcu Kaloriferi ............................................................................................................................................................................................. 53
İç Aydınlatmalar ........................................................................................................................................................................................... 54

Sürücü Okuma Lambası .......................................................................................................................................................................... 54
Tavan Aydınlatma ................................................................................................................................................................................... 54
Tavan Gece Lambaları ............................................................................................................................................................................ 55
Yolcu Gece Lambaları ............................................................................................................................................................................. 55
Koridor Lambaları ................................................................................................................................................................................... 55

Yolcu Kumanda Grubu .................................................................................................................................................................................. 56
Dış Aydınlatmalar ......................................................................................................................................................................................... 57

Park Lambaları ....................................................................................................................................................................................... 57

İÇİNDEKİLER



5

GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER

Kısa Farlar ........................................................................................................................................................................................58
Selektör ve Uzun Farlar ......................................................................................................................................................................59
Sinyaller ...........................................................................................................................................................................................60
Dörtlü Flaşör .....................................................................................................................................................................................61
Ön Sis Lambası .................................................................................................................................................................................62
Arka Sis Lambası ...............................................................................................................................................................................63

Aracın İlk Kullanımı ..................................................................................................................................................................................64
Rodaj Süresi .....................................................................................................................................................................................64
Ekonomik Sürüş ................................................................................................................................................................................64

Sürüş Öncesi Yapılan Kontroller ................................................................................................................................................................65
Sürüş Konforu ve Güvenliği ......................................................................................................................................................................70

Sürücü Koltuğu Ayarlama  ..................................................................................................................................................................70
Emniyet Kemeri .................................................................................................................................................................................70

Motorun Çalıştırılması ..............................................................................................................................................................................72
Kontak Anahtarı ................................................................................................................................................................................72
Motorun Çalıştırılması ........................................................................................................................................................................72

Hareket Etme ..........................................................................................................................................................................................73
Manuel Vites .....................................................................................................................................................................................73
Vites Geçişleri ...................................................................................................................................................................................73
Otomatik Vites (Opsiyon) ...................................................................................................................................................................74
Kumanda Paneli ................................................................................................................................................................................74
Otomatik Sürüş Modu ........................................................................................................................................................................75
Manuel Sürüş Modu ...........................................................................................................................................................................76
Motorun Çalıştırılması ........................................................................................................................................................................76
Kalkış (İleri Yönde Sürüş)...................................................................................................................................................................76



6

GENEL BİLGİLER

Geri Yönde Sürüş ................................................................................................................................................................................... 77
Geri Görüş Kamerası (İsteğe bağlıdır) ...................................................................................................................................................... 77
Park Sensörü (İsteğe bağlıdır) ................................................................................................................................................................. 77
Çalışma modunun değiştirilmesi .............................................................................................................................................................. 78
Sürüş Yönünün Değiştirilmesi .................................................................................................................................................................. 78
Durma ................................................................................................................................................................................................... 78
Debriyaj Koruması .................................................................................................................................................................................. 79

Yavaşlama ve Durma .................................................................................................................................................................................... 80
Servis Freni ........................................................................................................................................................................................... 80
Retarder ................................................................................................................................................................................................ 80
Park Freni .............................................................................................................................................................................................. 81
Park Etme.............................................................................................................................................................................................. 81

Yakıt Takviyesi .............................................................................................................................................................................................. 82
Yakıt Dolum Kapağı ................................................................................................................................................................................ 82
Dizel Yakıt  ............................................................................................................................................................................................ 82

Lastik Özellikleri  .......................................................................................................................................................................................... 83
Uygun Lastik Seçimi ............................................................................................................................................................................... 83
Teknik Özellikler ..................................................................................................................................................................................... 83
Lastik Basınçları ..................................................................................................................................................................................... 83
Lastiklerin Görünümü ............................................................................................................................................................................. 84

Kış / Kar Lastiği  ........................................................................................................................................................................................... 85
Zorunlu Kullanım Durumu ....................................................................................................................................................................... 85
Kar Zinciri Kullanımı ................................................................................................................................................................................ 85
Depolama / Sezonluk Değişim  ................................................................................................................................................................ 85

Lastiklerin Değişimi ....................................................................................................................................................................................... 86
Gerekli Önlemlerin Alınması .................................................................................................................................................................... 86

İÇİNDEKİLER



7

GENEL BİLGİLER

Bijonların Sökülmesi ..........................................................................................................................................................................86
Acil Durumlar ..........................................................................................................................................................................................87

Emniyet Çekiçleri ...............................................................................................................................................................................87
Acil Çıkış Valfleri ......................................................................................................................................................................................88

Kapıyı Dışarıdan Kilitleme ...................................................................................................................................................................88
Kapıyı İçerden Açma ..........................................................................................................................................................................89

İlk Yardım Çantası ...................................................................................................................................................................................90
Yangın Tüpü ...........................................................................................................................................................................................91
Çekme İşlemleri ......................................................................................................................................................................................92

Çeki Kancası .....................................................................................................................................................................................92
Araç Elektriği...........................................................................................................................................................................................93

Elektrik Kesme ..................................................................................................................................................................................93
Akü Erişimi .......................................................................................................................................................................................93
Takviye İşlemi ...................................................................................................................................................................................93

 Motor Yağı Kontrolü .................................................................................................................................................................................94
Yağ Kontrol Çubuğu ...........................................................................................................................................................................94
Motor Yağının Görevi .........................................................................................................................................................................94
Yağın Akışkanlığı ...............................................................................................................................................................................94
Bozuk Motor Yağı ..............................................................................................................................................................................94

Hava Filtresi ............................................................................................................................................................................................95
Motor Soğutma Suyu ...............................................................................................................................................................................96

Soğutma Suyu Kontrolü .....................................................................................................................................................................96
Antifriz Ekleme ........................................................................................................................................................................................97

Antifriz Kullanımı ...............................................................................................................................................................................97
Doldurma - Hava Alma İşlemleri .........................................................................................................................................................97
Karışım Oranları ................................................................................................................................................................................97

İÇİNDEKİLER



8

GENEL BİLGİLER

Diğer Sıvılar ................................................................................................................................................................................................. 98
Direksiyon Hidroliği ................................................................................................................................................................................ 98
AdBlue Tankı .......................................................................................................................................................................................... 98
AdBlue Seviyesinin Kontrol Edilmesi ......................................................................................................................................................... 98

Araç Temizliği ............................................................................................................................................................................................... 99
Aracın Dış Temizliği ................................................................................................................................................................................ 99
Aracın İç Temizliği .................................................................................................................................................................................. 99
Korozyondan Korunma ............................................................................................................................................................................ 99

Korozyondan Korunma .................................................................................................................................................................................100
Korozyonun Nedenleri............................................................................................................................................................................100
Korozyonun Önlenmesi ..........................................................................................................................................................................100

Yeni Araçların Yıkanması ..............................................................................................................................................................................101
Mevsimlik Bakım ..........................................................................................................................................................................................102

Kış Koşullarına Hazırlık ...........................................................................................................................................................................102
Boya Bakımı ..........................................................................................................................................................................................102
Yüzey Koruması ....................................................................................................................................................................................102
Tuzdan Korunma ...................................................................................................................................................................................102
Onarım .................................................................................................................................................................................................102
Basınçlı Suyla Yıkama ............................................................................................................................................................................102
Cila ......................................................................................................................................................................................................102

İÇİNDEKİLER



9

GENEL BİLGİLER

Bu kullanım kılavuzu, aracınızı en güvenli 
ve  verimli şekilde kullanabilmeniz için 
hazırlanmıştır. 

Burada verilen güvenlik bilgileri sizleri ve 
yolcularınızı  korumak içindir. 

Bu nedenle, aracınızı çalıştırmadan önce ya 
da herhangi bir bakım çalışması yapmadan 
önce bu kılavuzu tamamen ve dikkatli şekilde 
okuyunuz. 

Bu kılavuzda verilen güvenlik kurallarına 
uyulmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek 
yaralanmalar ya da hasarlar araç sahibinin  ve 
şoförünün sorumluluğundadır.  

Araç satıldığında kullanma kılavuzu araçta 
kalmalıdır.

Bu kılavuzda verilen bilgilerin yanında geçerli 
tüm ulusal yönetmeliklere de uyulmalıdır.

Bu kılavuz tüm STAR modellerinde ortak 
olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bu 
nedenle aracınızın bazı özellikleri bu kılavuzda 
gösterilenlere uymayabilir.

Bu Kullanım Kılavuzunun Amacı  Aracın Kullanım Amacı Araç Kullanım Şartları

Yolcu ve Araç Güvenliği

Karsan STAR Euo VI

Araç yolcu taşımacılığı için tasarlanmıştır.

Koltuk düzenlemesine göre yolcu kapasitesi, 
yolcu kapasite etiketinde ve aracın ruhsatında 
gösterilmiştir.

Araç tasarım amacı dışında kullanılamaz.

Bu tasarım amacı dışındaki kullanımlardan araç 
sahibi ve şoförü sorumludur.

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan aracı kullanan 
sürücünün, aracın kullanılacağı ülkenin ulusal 
ve bölgenin yerel yasalarında belirtilen ;

• Asgari yaş sınırı

• Fiziksel ve zihinsel uygunluk

• Uygun eğitim 

Kriterlerine uygunluk göstermesi gerekir. 

Aracınızda sizin ve yolcularınızın güvenliğini 
sağlamak için çeşitli donanım ve ekipmanlar 
kullanılmıştır. Bununla birlikte bu kullanım 
kılavuzunda sizin ve yolcularınızın güvenliğini 
sağlamak için bazı değerler ve malzemeler 
önerilmiştir.

Burada bahsi geçen ekipmanlar, teknikler ve 
donanımlar kendi kapasiteleri ve kabiliyetleri 
içerisinde değerlendirilmeli, bahsi geçen 
aralıklarda ve koşullarda çalışabilmeleri için 
gerekli fiziksel şartlar sağlanmalıdır.

BİLGİ
Bu kullanma kılavuzunda verilen teknik 
bilgiler, tasarım özellikleri, resimler ve teknik 
gösterimler yayın tarihinde geçerlidir ve 
bağlayıcı değildir. KARSAN önceden uyarı 
yapmadan ürünlerinin özellikleri üzerinde 
gerekli değişiklikleri yapma hakkını 
saklı tutar.
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 Sembollerin Anlamları

Bu kullanım kılavuzunda bazı bilgi ve talimatları 
daha iyi anlatmak için aşağıda açıklamaları 
verilen semboller kullanılmıştır.

BİLGİ
Bu sembol, anlatılan konuyla ilgili önemli bir 
ek bilgi verildiğinde kullanılır. 

UYARI
Bu sembol, anlatılan konuyla ilgili gerekli 
önlemler alınmadığında hasar ya da 
yaralanmaya neden olabilecek riskli 
durumları anlatmak için kullanılır.  

İLGİLİ DOKÜMAN 
Bu sembol, daha ayrıntılı bilgi almak için 
anlatılan ekipmanın araçla birlikte verilen 
kullanım kılavuzuna bakılması gerektiğini 
anlatmak için kullanılır. 

ÇEVRE
Bu sembol, anlatılan konuyla ilgili bir iş 
yapılırken çevreyle ilgili bir önlem alınması 
gerektiğini  belirtmek için kullanılır.  

OPSİYON
Bu sembol aracın belirtilen özelliğinin isteğe 
bağlı olduğunu gösterir. (Ülkeye özgü 
modeller, isteğe bağlı donanım).

Semboller ve Anlamları

Yetkili Servisler ve Yedek Parça Satış 
Noktaları

Aracınızın verimli, güvenli ve ekonomik 
çalışması periyodik bakım ve servis 
çalışmalarının aksatılmadan yapılmasına 
bağlıdır. 

Aracınızla birlikte verilen kullanım kılavuzu, 
garanti ve servis karnesi gibi dokümanlarda 
belirtilen, hem kullanıcının hem de yetkili 
servislerin yapması gereken  periyodik bakım 
işlerinin  eksiksiz ve zamanında yapılmasını 
sağlayınız. 

Size en yakın yetkili servisimizin ve yedek parça 
satış noktalarımızın adres ve iletişim bilgilerini 
öğrenmek için numarası aşağıda belirtilen çağrı 
merkezimizi arayabilirsiniz.
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Aracınızın daha güvenli ve daha uzun bir hizmet 
ömrüne sahip olması için, sadece KARSAN 
tarafından test edilen ve onaylanan orijinal 
KARSAN yedek parçaları, aksesuarları veya 
parçaları kullanınız. 

Tüm orijinal parçalar, dayanıklılıkları, 
sağlamlıkları ve güvenlikleri test edilerek 
KARSAN tarafından onaylanmıştır. KARSAN 
onaylanmamış üçüncü taraflara ait ürünlerin 
kullanılmasından doğan yaralanma ve 
hasarlardan sorumluluk kabul etmez.

Aracın üzerinde sonradan yapılan değişiklikler, 
araçta orijinal olmayan parçaların kullanımı, 
araçta güvenlik zaafına neden olabilir. 

Bu güvenlik zaafı, sürüş sırasında şoför ya 
da yolcuların ciddi yaralanma ya da ölümle 
sonuçlanabilen kazalar geçirmesine neden 
olabilir.

Aracınızın bakımını düzenli olarak KARSAN 
Servislerinde yaptırmanız hem araç ömrünü 
uzatır hem de daha az miktarda yakıt 
tüketmenizi sağlar. Böylece temiz bir çevreye 
katkıda bulunmuş olursunuz. 

Aracınızı servis ve bakım işleri için Karsan 
Servislerine teslim ettiğinizde aracınız Karsan 
Çevre Sisteminin bir parçası haline gelir. 

Servislerimizin tamamında proses gereği açığa 
çıkan zararlı maddelerin doğaya atılmasını ya 
da boşaltılmasını engelleyecek prosedürler 
uygulanmaktadır.  

Aracınızda kullanılan soğutma sıvısı (antifriz), 
hidrolik sıvılar, koruyucu bakım ve temizlik 
maddeleri, motor yağı, filtreler, aküler ve klima 
soğutucu gazı vb. maddeleri kullandıktan 
sonra  kesinlikle doğrudan doğa şartlarına 
bırakmayınız. 

Bu maddeler özel koruma, saklama ve 
bertaraf şartları gerektirir. Bu nedenle bu tür 
malzemelerin bertaraf edilmesi için Karsan 
yetkili servislerinden bilgi alınız.

Cep telefonları ve radyolar sürüş sırasında 
sürücünün dikkatini dağıtabilir. Bu nedenle, bu 
cihazların kullanılması tavsiye edilmez.

Ayrıca, cep telefonlarının ve elektromanyetik 
dalgalar yayan diğer cihazların kullanımında 
geçerli ulusal yönetmeliklere uyulmalıdır.

Ses donanımları eklemeden önce, yetkili 
satıcınıza başvurunuz ve taşınabilir telsiz 
ve telefon birimleri ile ilgili yasalara 
başvurduğunuzdan emin olunuz.

Aracınız, hareket engelli yolcuların seyahat 
edebileceği şekilde tasarlanmıştır. Engelli yolcu 
araç hareket etmeden önce kendisini, tekerlekli 
sandalyesini, yürümeye yardımcı alet ya da 
benzeri eşyalarını sabitlemelidir.

Engelli yolcu kendi emniyet kemerini 
takabilecek durumda değilse araç şoförü 
yolcunun güvenli seyahat edebilmesi için tüm 
önlemleri almalıdır. 

Orijinal Parçaların ve Aksesuarların 
Kullanılması

 KARSAN Servisleri ve Çevre Cep Telefonu ve Diğer Mobil Aksesuarların 
Kullanımı 

Hareket Engelli Yolcuların Güvenliği

Çevre ve Güvenlik
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DİKKAT !
TURBO MOTOR

ARACI ÇALIŞTIRDIKTAN SONRA VE STOP ETMEDEN ÖNCE 1
DAKİKA SÜREYLE RÖLANTİDE ÇALIŞTIRINIZ. BU SÜRE  ZARFINDA

KESİNLİKLE GAZ VERMEYİNİZ. TURBO BAĞIMSIZ 
ÇALIŞIYOR GİBİ GÖRÜNMESİNE KARŞIN MOTORUN TÜM

OLUMSUZ FONKSİYONLARINDAN ETKİLENMEKTEDİR.

MOTOR VE TURBO ARIZALARININ NEDENİ

1. KALİTESİZ MOTORİN (YAKIT)
2. KİRLENMİŞ MOTOR YAĞ
3. ESKİ HAVA VE YAĞ FİLTRESİ
4. ORJİNAL OLMAYAN YEDEK PARÇA

DİKKAT !
Motor çalışırken :

. Akü kutup başlarını çıkarmayınız.

. Akü anahtarını kapatmayınız.

WARNING !
While Engine running :

. Do not take out the battery cables.

. Do not turn o� the battery emergency switch.

1. Kutup başlarını araç gövdesine değirmeden çıkarınız.
2. Akü üzerindeki tüm kir ve nemi temizleyiniz.
3. Doldurma kapaklarını söküp gözlerindeki su miktarına bakınız.
    Su seviyesi gözlerdeki plakaların 1mm aşağısında ise, yeterli 
    miktarda su ekleyerek su seviyesini plakaları örtecek şekilde yukarı çıkarınız.

4. Kapakları monte ediniz.
5. Sıvıyı kontrol ederken ateş kullanmayınız.
6. Akü su seviyesini sıcak bölgelerde daha sık kontrol ediniz.
7.  Kutup başlarını sık aralıklarla kontrol ediniz ve vazelinleyiniz.

AKÜ BAKIMI

DİKKAT !
ARACINIZIN TABANINI NEMLİ BEZ
KULLANARAK TEMİZLEYİNİZ.
KESİNLİKLE SU DÖKEREK TEMİZLEMEYİNİZ.

2

3 

4 

5 7 

6 

1

1

8

Araçta Kullanılan Etiketler
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1

DİKKAT !
SÜRÜCÜ KUMANDALI KAPI,
ÇARPABİLİR.

UYARI / WARNING !
ANTİFRİZ / ANTIFREEZE

-25  C

9

11 12

13

11

DİKKAT !
SÜRÜCÜ KUMANDALI KAPI,
ÇARPABİLİR.

10

DİKKAT !

KAROSERİ KAYNAK İŞLEMLERİNE
BAŞLAMADAN ÖNCE KESİNLİKLE
AKÜ KUTUP BAŞLARI NEGATİF VE 
POZİTİF KABLOLARI SÖKÜKMELİDİR.

DİKKAT !

SADECE EURO DİZEL YAKIT KULLANILMALIDIR.
BİODİZEL, DENİZ DİZEL YAKITI, ISITMA 
YAĞLARI VE ONAYLANMAMIŞ YAKITLAR
KESİNLİKLE KULLANILMAMALIDIR.
EURO DİZEL DIŞINDA YAKIT KULLANILMASI
DURUMUNDA ARAÇ GARANTİ KAPSAMI
DIŞINA ALINIR.

1

14

NLNM8BBLS10000037

Araçta Kullanılan Etiketler



14

GENEL BİLGİLER

Araçta Kullanılan Etiketler

1

  

Acil çıkış etiketi 

Emniyet çekici ile kırılabilecek camların üzerinde 
bulunur.

2
DİKKAT !
ARACINIZIN TABANINI NEMLİ BEZ
KULLANARAK TEMİZLEYİNİZ.
KESİNLİKLE SU DÖKEREK TEMİZLEMEYİNİZ.

Taban temizlik etiketi  

Araç tabanının nasıl temizlenmesi gerektiğini tarif 
eder. 

3
İlk yardım çanta etiketi 

Araç içerisinde ilk yardım çantasının yerini belirtmek 
için kullanılır.  

4
Besleme çıkışı etiketi 

Araca sonradan dahil edilecek elektrikli aksesuarlar 
için teknik uyarılar içerir.
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Araçta Kullanılan Etiketler

5

Kaynak uyarı etiketi

Araca yapılacak herhangi bir kaynak işlemi 
öncesinde alınması gereken önlemleri belirtir.

6

1. Kutup başlarını araç gövdesine değirmeden çıkarınız.
2. Akü üzerindeki tüm kir ve nemi temizleyiniz.
3. Doldurma kapaklarını söküp gözlerindeki su miktarına bakınız.
    Su seviyesi gözlerdeki plakaların 1mm aşağısında ise, yeterli 
    miktarda su ekleyerek su seviyesini plakaları örtecek şekilde yukarı çıkarınız.

4. Kapakları monte ediniz.
5. Sıvıyı kontrol ederken ateş kullanmayınız.
6. Akü su seviyesini sıcak bölgelerde daha sık kontrol ediniz.
7.  Kutup başlarını sık aralıklarla kontrol ediniz ve vazelinleyiniz.

AKÜ BAKIMI

Akü bakımı etiketi

Akü bakımı ile ilgili teknik bilgiler içerir. 

7

DİKKAT !
TURBO MOTOR

ARACI ÇALIŞTIRDIKTAN SONRA VE STOP ETMEDEN ÖNCE 1
DAKİKA SÜREYLE RÖLANTİDE ÇALIŞTIRINIZ. BU SÜRE  ZARFINDA

KESİNLİKLE GAZ VERMEYİNİZ. TURBO BAĞIMSIZ 
ÇALIŞIYOR GİBİ GÖRÜNMESİNE KARŞIN MOTORUN TÜM

OLUMSUZ FONKSİYONLARINDAN ETKİLENMEKTEDİR.

MOTOR VE TURBO ARIZALARININ NEDENİ

1. KALİTESİZ MOTORİN (YAKIT)
2. KİRLENMİŞ MOTOR YAĞ
3. ESKİ HAVA VE YAĞ FİLTRESİ
4. ORJİNAL OLMAYAN YEDEK PARÇA

Turbo motor etiketi

Turbo motor kullanımı ile ilgili uyarılar içerir. 

8

DİKKAT !
Motor çalışırken :

. Akü kutup başlarını çıkarmayınız.

. Akü anahtarını kapatmayınız.

WARNING !
While Engine running :

. Do not take out the battery cables.

. Do not turn o� the battery emergency switch.

Motor çalıştırma uyarı etiketi

Araç motorunu çalıştırma sırasında yapılması 
gerekenleri bildirir.
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9
Yangın tüpü etiketi

Araç içerisinde yangın tüpü bulunan yerleri 
belirtmek için kullanılır. 

10
DİKKAT !
SÜRÜCÜ KUMANDALI KAPI,
ÇARPABİLİR.

Kapı çarpma uyarı etiketi

Sürücü tarafından kumanda edilen kapının yolcuya 
çarpma riskini belirtmek için kullanılır. 

11
DİKKAT !

KAROSERİ KAYNAK İŞLEMLERİNE
BAŞLAMADAN ÖNCE KESİNLİKLE
AKÜ KUTUP BAŞLARI NEGATİF VE 
POZİTİF KABLOLARI SÖKÜLMELİDİR.

Karoseri kaynak uyarı etiketi

Araç karoserisinde yapılabilecek herhangi bir kaynak 
işlemi için uyarılar içerir.

12

DİKKAT !

SADECE EURO DİZEL YAKIT KULLANILMALIDIR.
BİODİZEL, DENİZ DİZEL YAKITI, ISITMA 
YAĞLARI VE ONAYLANMAMIŞ YAKITLAR
KESİNLİKLE KULLANILMAMALIDIR.
EURO DİZEL DIŞINDA YAKIT KULLANILMASI
DURUMUNDA ARAÇ GARANTİ KAPSAMI
DIŞINA ALINIR.

Doğru yakıt kullanımı uyarısı

Araçta kullanılması gereken yakıt tipi ile ilgili uyarılar 
içerir.

Araçta Kullanılan Etiketler
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13
UYARI / WARNING !
ANTİFRİZ / ANTIFREEZE -25  C

Antifriz uyarı etiketi

Antifriz kullanımıyla ilgili uyarıdır.

14 NLNM8BBLS10000037
VIN Etiketi

Aracın VIN numarasının bulunduğu plakadır. Sağ ön 
tekerlek yuvasının iç yüzünde bulunmaktadır.

Araçta Kullanılan Etiketler
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Aracın Teknik Özellikleri

MOTOR
PERFORMANS

Motor Tipi FPT NEF4 Dizel, Direct Injection with High Pressure Common Rail

Güç (kW) 137 (183 HP)

Emisyon Seviyesi Euro VI HD

Silindir Sayısı 4

Silindir Hacmi (cm3) 4500

Tırmanma Yeteneği (%) 30

Dönüş Yarıçapı (mm) 7000

Azami Tork (Nm) 750

Azami Hız (km/saat) 100

VİTES KUTUSU Tip ZF 6S 1010 BO Manuel, 6 İleri ZF 6AS 1010 BO Robotize, 6 İleri

KAVRAMA Tip Hidrolik Tahrikli

TAŞIMA DÜZENİ
(Oturan + Asistan + Sürücü) SINIF II , SINIF III :  31+1+1 / 27+1+1 

LASTİKLER Ölçü 225 / 75 R 17.5  

YAKIT DEPOSU Kapasite (lt.) 140

AdBlue DEPOSU Kapasite (lt.) 35

BAGAJ Kapasite (m3.) 4.25

İÇ YÜKSEKLİK Ölçü (mm) 1950

AMORTİSÖR SİSTEMİ
Ön Aks Bağımsız Süspansiyon ve Hava Körüğü

Arka Aks Rijit Aks + Panhard Kolu ve Hava Körüğü

FREN SİSTEMİ Ön & Arka Elektro-Pnömatik Fren Sistemi - Amortisör Kontrollü

ELEKTRİK SİSTEMİ Akü : 2 x 125 Ah - 12V Alternatörler : 2 x 90 A - 28 V
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Aracın Ölçüleri
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Gösterge ve Kumanda Paneli 

Sağ Kumanda PaneliAlt Kumanda Paneli Direksiyon Kumanda 
Kolu

Sol Kumanda Paneli Gösterge Paneli Gösterge EkranıYan Kumanda Paneli İkaz Paneli

• Yan Kumanda Paneli 

• Sol Kumanda Paneli 

• Gösterge Paneli 

• Gösterge Ekranı 

• İkaz Paneli 

• Sağ Kumanda Paneli 

• Direksiyon Kumanda Kolu 

• Alt Kumanda Paneli
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Yan Kumanda Paneli

Düğmeye basıldığında aracın bütün 
fonksiyonları durur ve iç aydınlatmalar ile 
flaşörler aktif hale gelir. 
Düğmeyi serbest bırakmak için saat yönünde 
çevirip bırakınız.

Sol kumanda paneli sürücü bölgesinde 
direksiyonun sol alt tarafındadır.

Acil Stop DüğmesiErişim

UYARI
• Acil stop düğmesini yalnızca araç 

hareketsizken devreye alınız.
• Düğme basılıyken araç çalıştırılamaz.
• Aracı tekrar çalıştırabilmek için acil stop 

düğmesini devreden çıkarınız. (Bknz. 
5.bölüm acil durum durdurma)

1. Uyarı LED’leri 

Anahtarı kullanarak aynanın 
konumunu ayarlayınız. Ayna 
anahtarın üzerindeki oklarla 
aynı yönde döner. Sağ 
veya sol aynayı seçmek için 
anahtarı çeviriniz. 

Motor Odası Yangın Söndürme Sistemi

FIRE
ALARM
SYSTEM

Motor odasında herhangi bir yangın 
durumunda sistem otomatik olarak devreye 
girecektir.
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Düğme Grubu

7

8
3 6

Sürücü Tarafı Güneşlik Düğmesi

Hostes Tarafı Güneşlik Düğmesi

Tavan Hav. Kapağı Açma Düğmesi

Tavan Hav. Kapağı Açma Düğmesi

LCD Monitör Açma Düğmesi

Sürücü Tarafı Elk. Cam Düğmesi

Kapı Açık İptal Düğmesi

Kapı Kanat Kilidi Düğmesi

1 4

2 5

1 43 6 7 82 5

Yan Kumanda Paneli
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Sürücü Tarafı Elektrikli Cam 
Düğmesi
Sürücü yanında bulunan 
elektrikli camı kontrol etmek 
için kullanılır.  

LCD Monitör Açma Düğmesi
Katlanır tip LCD monitörü 
açmak için kullanılır. Monitörü 
açmak için düğmeye basınız. 
Kapatmak için yeniden 
düğmenin üst kısmına  
basınız.

Tavan Havalandırma Kapağı 
Açma Düğmesi (Ön Kısım)
Tavan havalandırma kapağının 
ön kısmını açmak için 
düğmeye basınız. Kapağı 
kapatmak için düğmenin üst 
kısmına basınız.

Tavan Havalandırma Kapağı 
Açma Düğmesi (Arka Kısım)
Tavan havalandırma kapağının 
arka kısmını kaldırmak için 
düğmeye basınız. Kapağı 
kapatmak için düğmenin üst 
kısmına basınız. 

Yan Kumanda Paneli

Hostes Tarafı Güneşlik 
Düğmesi
Ön cam hostes tarafındaki 
perdeyi indirmek için 
düğmenin alt kısmına, 
kaldırmak için de üst kısmına 
basınız. 

Sürücü Tarafı Güneşlik 
Düğmesi
Ön cam sürücü tarafındaki 
perdeyi indirmek için 
düğmenin alt kısmına, 
kaldırmak için de üst kısmına 
basınız. 

Kapı Açık İptal Düğmesi
Aracın ön kapı açıkken hareket 
edebilmesini sağlar. Düğme 
kapalı pozisyonda ise ön kapı 
açık iken araç hareket etmez.

Kapı Kanat Kilidi Düğmesi
Arka kapı kanatlarının birini 
kilitler.

BİLGİ
Tavan havalandırma kapağının her iki 
tarafını da (hem ön hem de arka) aynı anda 
açabilirsiniz.
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Sol Kumanda Paneli

Sol kumanda paneli, sürücü bölgesinde 
direksiyonun sol alt tarafındadır.

Erişim Düğme Grubu

Ön Cam Buğu Çözme Düğmesi 

Dış Ayna Buğu Çözme Düğmesi

Arka Sis Farları Düğmesi 

Ön Sis Farları Düğmesi

1

2

3

4

1 2 43

Ön Cam Buğu Çözme Düğmesi
Ön camda buğulanma olması 
durumunda buğuyu çözmek  
için düğmeye basınız.

Dış Ayna Buğu Çözme 
Düğmesi
Dış dikiz aynasında buğulanma 
olması durumunda buğuyu 
çözmek  için düğmeye basınız.

Arka Sis Farları Düğmesi
Arka sis farlarını açmak için 
düğmeye basınız. Arka sis 
farlarının açılabilmesi için park 
lambalarının açık konumda 
olması gerekir.

Ön Sis Farları Düğmesi
Ön sis farlarını açmak için 
düğmeye basınız. Ön sis 
farlarının açılabilmesi için park 
lambalarının açık konumda 
olması gerekir.
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Radyo - CD - DVD Çalar (İsteğe Bağlıdır)

Ses Sistemi

İLGİLİ DOKÜMAN 
Cihazınızla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak 
için araçla birlikte verilen orijinal kullanım 
kılavuzuna bakınız.

Ses sistemini devreye almak ve ses ayarı 
yapmak için sağ kumanda panelinin alt 
bölümünde yer alan ses kumanda panelini 
kullanınız. Sistemi açmak için güç düğmesine 
(1) basınız. Kaynak seçim düğmesine (2) 
basarak radyo - video seçimi yapabilirsiniz. 
Doğru ses kaynağını seçtikten sonra düğmeyi 
(2) sağa (ses artırma) ya da sola (ses azaltma) 
çevirerek sesi ayarlayabilirsiniz.

ON OFF RADIO

VOLUME

RADIO/VIDEOMICRO

VIDEO

RADIO

VIDEO

Takma Sökme

GX-30

SETUP

ZONE INFOBAND

XBS 65431 INT2
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Takograf (İsteğe Bağlıdır)

İLGİLİ DOKÜMAN 
Cihazınızla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak 
için araçla birlikte verilen orijinal kullanım 
kılavuzuna bakınız.

Yanmıyor : Kullanıma hazır

Sürekli Kırmızı : Sistem Hatası

Yanıp Sönme : Uyarı. OK tuşuna 
basarak bilgi alınız.

Hızlı Yanıp 
Sönme

: Hatalı giriş

4. Kullanıcı 1 (Sürücü 1)

5. Sürücü takograf kart yuvası

6. Geri dönüş / silme tuşu

7. Kontrol tuşu / önceki menü

8. Kontrol tuşu / sonraki menü

9. Onay tuşu

10. Kullanıcı 2 (Sürücü 2)

11. Yardımcı sürücü takograf kart yuvası

12. Dahili yazıcı yuvası

1. Servis bakım kapağı

2. Alfanumerik ekran

3. Çalışma modunu gösteren led lamba

Takografı çalıştırmak için kontak anahtarını “0” 
konumundan “1” konumuna alınız.
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Devir Göstergesi Hız Göstergesi

Göstergeler

Aracın anlık motor devrini gösterir. 
Kadranın gösterdiği değer x 1000 = Aracın 
anlık motor devrini (devir/dakika cinsinden) 
gösterir. Sayaç üzerindeki kırmızı alan motorun 
aşırı devir yaptığını gösterir. 

Aracın anlık hızını gösterir. 

Kadranın gösterdiği değer, aracın saat başına 
aldığı mesafeyi (km/saat cinsinden) belirtir.  

0

5

10
15 20

25rpm x 100

30

35 0

20

40
60

km/h
80

100

120

140

60
90

120

UYARI
• Aracınızı yasal olarak izin verilen hız 

sınırları içerisinde sürünüz.

ÇEVRE
Aracın yüksek devirlerde kullanımı yakıt 
ekonomisini, motor ömrünü ve emisyon 
değerlerini doğrudan etkileyebilir. 

Aracınızı yüksek devirlerde sürerek hem 
daha fazla yakıt harcarsınız hem de doğaya 
daha fazla zararlı gaz salınmasına neden 
olursunuz.

Hararet Göstergesi

Aracın motor soğutma suyu sıcaklığını gösterir. 

Araç normal şartlarda çalışırken hava ve yol 
şartlarına bağlı olarak  soğutma suyu sıcaklığı 
göstergesi orta noktayı gösterir.

BİLGİ
Soğutma suyu sıcaklığı normalin üstüne 
çıkarsa, gösterge paneli üzerindeki hararet 
ikaz lambası (kırmızı renkte) yanmaya 
başlayacaktır.  



29

ARAÇ BİLGİLERİ

10

1/2

Yakıt Göstergesi İkaz PaneliNe Yapmalısınız?

Göstergeler

UYARI
• Motor soğutma suyunun aşırı ısındığını 

fark ederseniz, trafiği engellemeyecek 
biçimde aracınızı durdurunuz. 

• Kesinlikle motoru durdurmayınız. Motoru 
rölanti devrinde çalıştırarak  sıcaklığın 
düşmesini bekleyiniz. 

• Aşırı ısındığında motorun durdurulması, 
soğutma suyu sıcaklığında ani bir artışa 
ve bu da motorun kilitlenmesine neden 
olabilir.

• Sıcaklık düşmüyorsa ya da bu durum 
ikinci kez başınıza geliyorsa vakit 
kaybetmeden  en yakın KARSAN yetkili 
servisine başvurunuz. 

• Aracı güvenli bir yere park ediniz.

• Dörtlü sinyallerinizi yakınız.

• El frenini çekiniz.

• Motoru durdurmadan “BOŞ” vitese geçiniz.

• Klimayı kapatınız. 

• Motor soğutma suyu sıcaklığı düşene kadar 

belirli aralıklarla gaz pedalına basınız.

• Motor soğutma suyu sıcaklığı 100 °C’nin 

altına düşene kadar bekleyiniz. 
Yakıt deposundaki yakıt miktarını gösterir. 

1/1: Tam dolu depo
1/2: Yarım dolu depo
  0  : Boş depo   

Göstergenin çalışması için kontak anahtarının 
“A” konumunda olması gerekir.  

UYARI
• Yakıt almak için kesinlikle yakıt 

deponuzun tamamen boşalmasını 
beklemeyiniz. 

• Yakıt filtrenizin zarar görmemesi için, 
yakıtınız tamamen bitmeden önce 
deponuzu doldurunuz. 

(Amber)

Servis Zamanı Uyarısı
Aracınızı bakım için yetkili 
servise götürünüz.

(Kırmızı)

Park Freni Uyarısı
Park freni aktif olduğu süre 
boyunca bu ikaz ışığı yanar.

(Amber)

Kapı Freni Aktif Uyarısı
Kapı açık olduğu süre boyunca 
bu ikaz ışığı yanar. Kapı freninin 
aktif olduğunu belirtir.

(Kırmızı)

Emniyet Kemeri Uyarısı
Emniyet kemeri takılmadığı 
süre boyunca bu ikaz ışığı 
yanar. 

(Kırmızı)

Dörtlü Flaşör
Kısa süreli durma esnasında 
dörtlü flaşör aktive edilir. 
Flaşörler aktif olduğu süre 
boyunca bu uyarı ışığı yanıp 
söner.

(Kırmızı)

ELC Hata Lambası
ELC sisteminde oluşan herhangi 
bir arıza durumunda bu uyarı 
ışığı yanar.
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Sürüş Anında Uyarılar

(Sarı)

Araç Yükseltme/İndirme Uyarısı
Araç kneeling ya da lifting 
konumunda olduğu süre 
boyunca bu uyarı  ışığı yanar.

(Amber)

Yokuş Destek Uyarısı
Yokuş kalkış desteği devreye 
girdiğinde bu uyarı  ışığı yanar.

(Yeşil)

Sol Sinyal Uyarısı
Sol sinyal devredeyken bu uyarı 
ışığı yanıp söner.

(Yeşil)

Sağ Sinyal Uyarısı
Sağ sinyal devredeyken bu 
uyarı ışığı yanıp söner.

(Yeşil)

Hız Sabitleyici Uyarısı
Hız sabitleyici aktif olduğu süre 
boyunca bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

Balata Aşınma Uyarısı
Balatalarda aşınma varsa bu 
uyarı ışığı yanar. Bu durumda 
en kısa sürede Yetkili Karsan 
Servisi ile irtibata geçiniz.

(Sarı)

ESP Uyarı Lambası
ESP sistemi devreye girdiğinde 
bu uyarı  ışığı yanar.

(Sarı)

ABS Uyarı Lambası
ABS sistemi devreye girdiğinde 
bu uyarı ışığı yanar. 

(Kırmızı)

ABS Uyarı Lambası 
ABS sisteminde oluşan birinci 
derece arıza durumunda uyarı 
ışığı yanar. En kısa sürede 
servise gidilmelidir.

(Sarı)

ABS Uyarı Lambası 
ABS sisteminde oluşan kinci 
derece arıza durumunda bu 
uyarı ışığı yanar. Geçici olarak 
sürüşe devam edilebilir.

(Kırmızı)

Soğutma Suyu Seviye Uyarısı
Soğutma suyu seviyesi yüksek 
ya da düşük olduğunda bu 
uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

Arka Sis Farı Açık Uyarısı
Arka sis farı aktif olduğu süre 
boyunca bu uyarı ışığı yanar.

(Yeşil)

Ön Sis Farı Açık Uyarısı
Ön sis farı aktif olduğu süre 
boyunca bu uyarı ışığı yanar.

(Yeşil)

Kısa Farlar Açık Uyarısı
Kısa farlar aktif olduğu süre 
boyunca bu uyarı ışığı yanar.

(Mavi)

Uzun Farlar Açık Uyarısı
Uzun farlar aktif olduğu süre 
boyunca bu uyarı ışığı yanar.

(Kırmızı)

Motor Yağ Basıncı Uyarısı  
Motor yağ basıncı düşük 
olduğunda bu uyarı ışığı yanar.

(Kırmızı)

Emisyon Uyarısı
Egzoz emisyonunda herhangi 
bir sorun oluşması durumunda 
bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

AdBlue Tank Uyarısı
AdBlue sıvı seviyesi düşük 
olduğunda bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

Yakıtta Su Uyarısı
Yakıt sisteminde su bulunması 
durumunda bu uyarı ışığı yanar.

(Yeşil)

Park Lambaları Açık Uyarısı
Park lambalarının açık olduğu 
süre boyunca bu uyarı ışığı 
yanar.

(Kırmızı)

Motor Hararet Uyarısı
Motor sıcaklığı yüksek olduğu 
süre boyunca bu uyarı ışığı 
yanar.
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Sürüş Anında Uyarılar

(Yeşil)

Servis Freni Aktif Uyarısı  
Servis freninin aktif olduğu süre 
boyunca bu uyarı ışığı yanar.

(Amber)

Retarder Uyarısı
Retarder freni devrede olduğu 
süre boyunca bu uyarı ışığı 
yanar.

(Kırmızı)

Ön Kapı Açık Uyarısı
Ön kapının açık olduğu süre 
boyunca bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

EDC Uyarısı
EDC sistemi devreye girdiğinde 
bu uyarı  ışığı yanar. 

(Kırmızı)

Arka Kapı Açık Uyarısı
Arka kapının açık olduğu süre 
boyunca bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

Motor Isıtma Uyarısı
Ön ısıtıcının devrede olduğu 
süre boyunca bu uyarı ışığı 
yanar.

(Sarı)

Duracak Uyarısı  
Duracak butonuna basıldıktan 
sonra yolcu indirme kapısı 
açılana kadar bu uyarı ışığı 
yanar.

(Kırmızı)

Motor Odası Sıcaklık Uyarısı
Motor odası sıcaklığı yüksek 
olduğunda bu uyarı ışığı yanar.

(Kırmızı)

Engelli Yolcu Uyarısı
Engelli yolcu duracak ya da 
binme butonuna basıldıktan 
sonra arka kapı açılana kadar 
bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

Şanzıman Uyarısı
Şanzımanda herhangi bir sorun 
durumunda bu uyarı ışığı yanar.

(Kırmızı)

Rampa ya da Basamak Açık 
Uyarısı
Engelli rampası ya da yolcu 
basamağı açık olduğu süre 
boyunca bu uyarı ışığı yanar.

(Kırmızı)

Lastik Hava Basıncı Düşük 
Uyarısı
Lastik hava basıncı düşük 
olduğunda bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

Bagaj Kapağı Açık Uyarısı
Bagaj kapağı açık olduğunda 
bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

Buzlanma Uyarısı
Yoldaki buzlanma durumunda 
bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

Motor Bakım Kapağı Açık 
Uyarısı
Motor bakım kapağı açık 
olduğunda bu uyarı ışığı yanar.

(Yeşil)

Asistan Uyarısı
Yolcu kontrol panelindeki 
hostes butonuna basıldığında 
bu uyarı ışığı yanar. 

(Sarı)

Şanzıman Sıcaklık Uyarısı
Şanzıman sıcaklığı yüksek 
olduğu süre boyunca bu uyarı 
ışığı yanar.

(Sarı)

İndükleme Uyarısı
İndükleme sistemi devreye 
girdiğinde bu uyarı ışığı yanar.

(Kırmızı)

Retarder Arıza Uyarısı
Retarder fren sistemindeki 
herhangi bir arıza durumunda 
bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

Şerit Takip Uyarısı
Şerit takip asistanı, şerit dışına 
çıkma algıladığında bu uyarı 
ışığı yanar.
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Sürüş Anında Uyarılar

(Sarı)

Motor Suyu Isıtma Açık Uyarısı
Motor suyu ısıtma sistemi 
devreye girdiğinde bu uyarı 
ışığı yanar.

(Sarı)

Takip Mesafesi Koruma Uyarısı
Takip mesafesi koruma sistemi 
devreye alındığında bu uyarı 
ışığı yanar. 

(Amber)

Motor Yağ Filtre Uyarısı
Motor yağ filtresi kirli 
olduğunda bu uyarı ışığı yanar.

(Kırmızı)

SCR Uyarısı
SCR sistemi devreye girdiğinde 
bu uyarı ışığı yanar. 

(Kırmızı)

Motor Yağ Seviye Uyarısı
Motor yağ seviyesi düşük 
olduğunda bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

Ön Isıtıcı Uyarısı
Ön ısıtıcı devrede olduğunda bu 
uyarı ışığı yanar.

(Kırmızı)

Motor Yağı Hararet
Motor yağı sıcaklığı yüksek 
olduğunda bu uyarı ışığı yanar.

 
(Kırmızı)

Motor Odası Yangın Söndürme 
Uyarısı
Motor odası yangın söndürme 
sistemi devreye girdiğinde bu 
uyarı ışığı yanar. 

(Kırmızı)

Önemli Uyarı
Sürüş sistemlerini etkileyecek 
bir arıza durumunda bu uyarı 
ışığı yanar. Böyle bir durumda 
hemen Yetkili Karsan Servisi ile 
irtibata geçiniz.

(Kırmızı)

Akü Şarj Hata Uyarısı 1
Birincil aküde şarj problemi 
olduğunda bu uyarı ışığı yanar. 

(Kırmızı)

Akü Şarj Hata Uyarısı 2
İkincil aküde şarj problemi 
olduğunda bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

Genel Hata Uyarısı
Araçta herhangi bir arıza 
durumunda ilgili uyarı ışığı ile 
beraber yanar.

(Sarı)

Dizel Ön Isıtma Uyarısı 
Dizel ön ısıtıcısı devrede 
olduğunda bu uyarı ışığı yanar.

(Sarı)

Motor Hatası
Motorda oluşan herhangi bir 
arıza durumunda bu uyarı 
ışığı yanar. Böyle bir durumda 
Yetkili Karsan Servisi ile irtibata 
geçiniz.

UYARI
DPF sistemi ekzoz gazlarından atmosfere 
atılacak partikül maddelerinin tutulması 
görevini görmektedir. Bu nedenle filtre 
özelliği olduğundan düşük devirli araç 
kullanımında partikül oranı artabilir. Partikül 
seviyesinin artması halinde Motor Beyni 
otomatik olarak DPF filtresini temizlemeye 
geçer. Bu durumda;

• Ekranda Emisyon uyarı lambası yanar
• Aracı stop etmeyiniz.
• Mümkünse aracın sürüşüne devam 

ediniz
• Motor devrini 2000 dev/dak getiriniz
• Emisyon lambası söndüğünde sistem 

temizlenmiş olacaktır.

DPF filtre sistemi kullanıma bağlı olarak 
kirleneceğinden garanti kapsamında 
değerlendirilmez.
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Ana Ekran

Sürüş Anında Uyarılar

Bilgi Ekranı

Bilgi ekranı sayfaları arasında geçiş yapmak 
ve diğer işlemleri yapabilmek için tuş takımı 
kullanılır.

1. Balata aşınma miktarını gösterir
2. Sürüş anında gelen ikaz işaretlerini gösterir
3. Anlık akü voltaj değerini gösterir
4. Uyarı mesajı işareti
5. Saat bilgisi
6. Yakıt miktarı bilgisi
7. AdBlue seviye bilgisi
8. Toplam kat edilen yol kilometre bilgisi
9. Kilometre sayacı 
10. Anlık vites değerini gösterir 
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24.9V 0 2

02
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AdBlue

2

0

odo

01:30

000000 0.0
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L
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4
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3

5
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(Sarı)

Düşük Yakıt Seviyesi Uyarısı
Yakıt deposundaki yakıt 
seviyesi düşük olduğu durumda 
bu uyarı ışığı yanar.

 
(Sarı)

ASR Uyarısı
ASR sistemi devreye alındığında 
bu uyarı ışığı yanar. 

Yukarı yön tuşu

Aşağı yön tuşu

Giriş onay tuşu

Çıkış onay tuşu

UYARI
Bu bölümde anlatılan ikaz ışıkları aracın  tüm 
varyantları içindir. Bu nedenle gösterilen bazı 
ikaz lambalarına ait fonksiyonlar aracınızda 
olmayabilir. 

BİLGİ
Tüm ikaz lambaları kontak açıldığında 
kontrol amaçlı yanar ve kısa bir süre sonra 
kendiliğinden söner.  Herhangi bir ikaz 
lambasının motor çalışırken ya da araç 
hareket halindeyken  sabit olarak yanması 
ya da sürekli yanıp sönmesi bir arıza 
durumunu bildirir. Böyle bir durumda gerekli 
önlemleri alınız.
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Genel Ayarlar menüsüne girildiğinde; 

• KM. Sayacı Sıfırlama
• Balatalar
• Mesajlar
• Gösterge Testi (Servis Amaçlıdır)
• Ayarlar
• Hakkında 

başlıkları görüntülenir. 

KM SAYACI SIFIRLAMA

Km. sayacını sıfırlamak 
için OK tuşuna basınız!

% 99

24.9V

Ad

ANA MENU

KM SAYACI SIFIRLAMA
BALATALAR
MESAJLAR
GOSTERGE TESTİ
AYARLAR
HAKKINDA...

% 99

24.9V

Ad

BALATALAR

% 99

9924.9V

Ad

FR

98FL

100RR

100RL

Balata aşınma miktarları % değeri olarak  
görüntülenir.

• FR - Ön Sağ Balata

• FL - Ön Sol Balata

• RR - Arka Sağ Balata

• RL - Arka Sol Balata

Günlük kilometre sayacını (trip) sıfırlamak için 
OK tuşuna basınız.

BİLGİ
%100 : Hiç aşınmamış balata 
%0     : Tamamen aşınmış balata

BİLGİ
Günlük Kilometre Sayacı (trip)

Son sıfırlamadan sonra iki mesafe arasında 
kat edilen yol miktarını gösterir.

Balata Aşınma SayfasıKm. Sayacı Sıfırlama SayfasıAna Menü

Sürüş Anında Uyarılar
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MESAJLAR

Mesaj YOK!

% 99

24.9V

Ad

AYARLAR

DILLER
KONTRAST
AYDINLATMA GUNDUZ
AYDINLATMA GECE

% 99

24.9V

Ad

DİLLER

TÜRKÇE
ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS
ESPANOL

% 99

24.9V

Ad

Menü dil tercihlerinin görüntülendiği sayfadır. 
Aşağı ve yukarı ok tuşları  kullanılarak dil 
seçenekleri arasında geçiş yapılabilir. İstediğiniz 
menü dili üzerine gelerek OK tuşuna basınız.

Sürüş anında gelen hata mesajları bu 
ekranda görüntülenir. Aşağı ve yukarı 
ok tuşları  kullanılarak hata mesajlarını 
görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar sayfasına girildiğinde; 

• Diller
• Kontrast
• Aydınlatma Gündüz
• Aydınlatma Gece

başlıkları görüntülenir. Aşağı ve yukarı ok tuşları  
kullanılarak başlıklar arasında geçiş yapılabilir. 
Açmak istediğiniz alt başlık üzerine gelerek OK 
tuşuna basınız.

Diller Seçenekleri SayfasıAyarlar SayfasıMesajlar Sayfası

Sürüş Anında Uyarılar
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Park Lambaları, Kısa Farlar

Park lambalarının, kısa farların, uzun farların ve 
dönüş sinyal lambalarının ve kornanın kontrol 
edilmesini sağlar.

Park lambalarını açmak için , sol kumanda 
kolunun üzerindeki bileziği saat yönünün tersi 
yönünde bir kademe çevirin.

Kısa görüş farlarını açmak için, sol kumanda 
kolunun üzerindeki bileziği saat yönünün tersi 
yönde  iki kademe çevirin.

Park Lambaları Kısa FarlarSol Kumanda Kolu
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Uzun Farlar, Sinyaller, Korna

BİLGİ
Sağa ya da sola dönüş sinyali verildiğinde 
sinyal verilen süre boyunca gösterge 
panelinde ilgili sinyal ikaz lambası yanıp 
sönmeye devam eder.

Kısa farlar açık konumdayken kumanda kolunu 
kendinize doğru çekip bıraktığınızda uzun farlar 
yanar. 

Aracın kornasını çalmak için kumanda kolu 
üzerindeki düğmeye kısa süreli basınız. 

Sağa dönüş sinyali vermek için kumanda 
kolunu yukarıya doğru itiniz.

Uzun Farlar Korna Sağ Sinyal

BİLGİ
Uzun farlar açık olduğu sürece gösterge 
panelindeki ikaz lambası yanar.
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Sağ Kumanda Kolu

Sola dönüş sinyali vermek için  kumanda 
kolunu aşağı doğru çekiniz.

Sağ kumanda kolunun yukarı iterek silecekleri 
çalıştırabilirsiniz. Kumanda kolu yukarı doğru 3 
kademelidir.

Normal Pozisyon : Silecekler Çalışmaz
Birinci Kademe : Fasılalı Çalışma
İkinci Kademe : Normal Çalışma
Üçüncü Kademe : Hızlı Çalışma

Cam silme hızını ayarlamak için kolun orta 
kısmını ok yönünde çeviriniz. (1 yönü: daha 
hızlı, 2 yönü: daha yavaş)

Kumanda kolunu kendinize doğru çekiniz. Ön 
cama su püskürtülür ve silecekler fasılalı olarak 
çalışır.

Sol Sinyal Cam Silecekleri Cam Yıkama 

BİLGİ
Sağa ya da sola dönüş sinyali verdikten 
sonra direksiyon simidi normal konumuna 
döndüğünde sinyal otomatik olarak kapanır.
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Erişim ZF 6 AS 1010 Robotize VitesZF 6 S 1010 Manuel Vites  

Sağ Kumanda Paneli

OPSİYON
Robotize vites özelliği isteğe bağlıdır. 
Aracınızda olmayabilir.

Sağ kumanda panelinde; 

• Dörtlü ikaz sinyal / flaşör

• Akü elektrik kesme

• Sürücü okuma lambası

• Tavan gece lambaları

• Tavan aydınlatma lambaları

• Yolcu gece lambaları

• Yolcu okuma lambaları

• Asr devreye alma

• Yokuş destek

• Araç yükseltme / indirme 

• Kapı resetleme

• Kneeling - yana yatma

•  Ön - arka kapı açma / kapama

düğmeleri bulunur.
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Sağ Kumanda Paneli Düğmeleri
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Sağ Kumanda Paneli Düğmeleri

Dörtlü İkaz Sinyal / Flaşör 
Düğmesi

Düğmeye basılıp 
bırakıldığında  tüm  sinyal 
lambaları yanıp sönmeye 
başlar. Yeniden düğmeye 
basılıp bırakıldığında sinyal 
lambaları söner.

Akü Elektrik Kesme 
Düğmesi

Aracın tüm elektrik 
sistemini devre dışı bırakır. 
Düğme güvenli kullanım 
açısından kilitlidir. Kilidi 
serbest bırakmak için pimi 
(1) aşağı yönde itip basılı 
tutunuz.

Sürücü Okuma Lambası 
Düğmesi

Sürücü üzerinde bulunan 
okuma lambasını açıp 
kapatmak için kullanılır.

Tavan Gece Lambaları 
Düğmesi

Araç tavanında bulunan 
mavi led lambalarını açıp 
kapatmak için kullanılır. 

UYARI
Düğmeye basıldığı andan itibaren aracın 
tüm elektrik sistemi devre dışı kalır. 
Araç hareket halindeyken kesinlikle 
düğmeyi kullanmayınız. Yeniden elektrik 
sistemini devreye almak için düğmeyi eski 
pozisyonuna alınız.

Tavan Aydınlatma 
Lambaları Düğmesi

Araç tavanında bulunan 
iç aydınlatma lambalarını 
açıp kapatmak için 
kullanılır.

Yolcu Gece Lambaları 
Düğmesi

Yolcu başı üstünde 
bulunan mavi led 
lambalarını açıp kapatmak 
için kullanılır. 
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Yokuş Destek Düğmesi
Düğmeye basılıp 
bırakıldığında 3 sn. 
boyunca yokuş destek 
özelliği devreye girer. 
Fonksiyonun aktif olduğu 
süre boyunca  
uyarı lambası 
görüntülenir.             

UYARI
• Yokuş destek özelliği dik yokuşlarda 

araç kalkışını kolaylaştırmak için 
geliştirilmiştir ve kesinlikle araç freni 
olarak düşünülmemelidir.  

• Düğmeye basıldıktan 3 sn. sonra yokuş 
desteği devreden çıkar. Bu nedenle 
bu süre içerisinde aracınızı ileri yönde 
hareket ettirmezseniz aracınız geriye 
doğru kayabilir. 

• Yokuş destek özelliği karlı, buzlu 
ve kaygan yollarda işlevini yerine 
getiremeyebilir.  

• Yokuş destek özelliği kullanılsa bile 
aracın yine de kayabileceğini her 
zaman göz önünde bulundurunuz. 

Yolcu Okuma Lambaları 
Düğmesi

Yolcu kumanda panelinde 
bulunan yolcu okuma 
lambalarını açıp kapatmak 
için kullanılır.

ASR Devreye Alma 
Düğmesi
Düğmeye basılıp 
bırakıldığında  ASR sistemi 
devreye girer. Fonksiyonun 
aktif olduğu süre boyunca 
uyarı lambası görüntülenir.

Şerit Takip İkaz Sistemi 
Düğmesi
Düğmeye basılıp 
bırakıldığında şerit takip 
uyarı sistemi devreye girer.

Takip Mesafesi Koruma 
Düğmesi
Düğmeye basılıp 
bırakıldığında öndeki araç 
ile mesafeyi sabit tutma 
sistemi devreye girer.

Yolcu okuma lambaları düğmesi 3 pozisyonlu 
düğmedir. 

1. Yolcu Kumanda Pozisyonu  
2. Sürücü Kumanda Pozisyonu - Kapalı
3. Sürücü Kumanda Pozisyonu - Tamamen Açık
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Sağ Kumanda Paneli Düğmeleri

Araç Yükseltme / İndirme 
Düğmesi 
Aracı yükseltmek ya da 
indirmek için kullanılır. 
Fonksiyonun aktif olduğu 
süre boyunca  uyarı 
lambası görüntülenir.

Kneeling - Yana Yatma 
Düğmesi
Aracın sağ tarafını yere 
indirmek için kullanılır. 
Düğme güvenli kullanım 
açısından kilitlidir. Kilidi 
serbest bırakmak için 
pimi (1) aşağı yönde itip 
basılı tutunuz. Düğme eski 
konumuna alınarak sürüş 
pozisyonuna dönülür.

sürüş 
pozisyonu

indirilmiş 
pozisyon

yükseltilmiş 
pozisyon

Araç yükseltme / indirme düğmesi 3 pozisyonlu 
düğmedir. 

1. Sürüş pozisyonu  
2. İndirilmiş pozisyon
3. Yükseltilmiş pozisyon

UYARI
• Yükseltilmiş ya da indirilmiş araçları 

uzun mesafelerde sürmeye devam 
etmeyiniz.  Araç hızı 20 km/saat ‘ten 
büyükse sistem otomatik olarak sürüş 
pozisyonuna geri döner. 

• İndirme ve kaldırma işlemi için aracın 
hava körüklerinde yeterli hava basıncı 
olmalıdır. 

UYARI
• Aracı yana yatırma fonksiyonu yalnızca 

yolcu iniş -binişlerini kolaylaştırmak için 
kullanılır. Trafikte harekete derken bu 
işlevi kullanmayınız. 

• İndirme ve kaldırma işlemi için aracın 
hava körüklerinde yeterli hava basıncı 
olmalıdır.

UYARI - Sıkışma Riski
• Resetleme sırasında kapı sistemi 

basınçlı hava ile dolar ve kapılar çok 
hızlı bir şekilde kapanabilir. Bu nedenle 
resetleme işleminden önce kapı 
bölgesinde kimsenin bulunmadığından 
emin olunuz.

Kapı Resetleme Düğmesi
Kapı üzerlerinde bulunan 
acil çıkış butonlarının 
kullanımından sonra 
kapı sistemindeki tüm 
hava boşalır. Yeniden 
kapıları kullanabilmek için 
düğmeye bir kez basınız.
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1. A/C Klima Açma / 
Kapatma Düğmesi 
Düğme üzerinde bulunan 
led, klima ünitesi aktif 
olduğu süre boyunca yeşil 
renkli yanar.

5. Sıcaklık Artırma 
Düğmesi  
Düğmeye basıldığında ayar 
sıcaklığı kademeli olarak 
artırılır.

6. Taze Hava Girişi Açma / 
Kapama Düğmesi 
Araç içine taze hava girişini 
sağlayan klapeyi açar ve 
kapatır. Yalnızca iç hava 
sirkülasyonu yapıldığı süre 
boyunca düğme üzerinde 
bulunan led, yeşil renkli 
yanar.3. Sıcaklık Azaltma 

Düğmesi 
Düğmeye basıldığında ayar 
sıcaklığı kademeli olarak 
düşürülür.

2. Dış Hava Sıcaklığı 
Düğmeye basıldığında dış 
ortam hava sıcaklığı 3 sn. 
boyunca görüntülenir.  

4. Fan Çalıştırma ve Hız 
Ayar Düğmesi 
Düğmeye bir kez basıldığında 
fan en düşük hızda çalışmaya 
başlar. Düğmeye her 
basıldığında kademeli olarak 
fan hızı artar.

İLGİLİ DOKÜMAN 
Cihazınızla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak 
için araçla birlikte verilen orijinal kullanım 
kılavuzuna bakınız.

Klima Kumanda Paneli
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1. Sürücü Bölümü Fan Hızı 
Düğmeye bir kez basıldığında 
fanlar düşük hızda, ikinci 
kez  basıldığında orta hızda, 
üçüncü kez basıldığında 
ise yüksek hızda çalışmaya 
başlarlar.

5. Sürücü Bölgesi Hava 
Yönlendirme 
Sürücünün ayak ve yüz 
bölgesine hava üflenmesini 
sağlar.

6. Sürücü Bölgesi Hava 
Yönlendirme 
Ön cama, sürücünün ayak 
ve yüz bölgesine hava 
üflenmesini sağlar.

3. Taze Hava Girişi Açma / 
Kapama 
Araç içine taze hava girişini 
sağlayan klapeyi açar ve 
kapatır. 

2. Ön Cam Buğu Çözme 
Düğmeye basıldığında ön 
cama yüksek hızda hava 
üflenir. 

4. Sıcaklık Ayarı  
Düğmeye bir kez 
basıldığında soğuk hava, 
ikinci kez basıldığında orta 
sıcaklıkta hava, üçüncü 
kez basıldığında ise yüksek 
sıcaklıkta hava üflenir.

İLGİLİ DOKÜMAN 
Cihazınızla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak 
için araçla birlikte verilen orijinal kullanım 
kılavuzuna bakınız.

Defroster Kumanda Paneli
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Kapı Açma

BİLGİ
Kapı açma düğmesi yalnızca kontak anahtarı 
açık konumundayken çalışır. 

UYARI
Kapıda çift yönlü emniyet sistemi 
bulunmaktadır. Kapı kapanırken herhangi 
bir yönde sıkışma olursa kapı durur ve bir 
miktar hareket yönünün tersi yönde hareket 
eder.

Ön Kapı Açma Düğmesi
Düğmeye basılıp 
bırakıldığında yolcu 
biniş  kapısı açılır. 
Yeniden düğmeye basılıp 
bırakıldığında kapı kapanır. 
Kapı açık olduğu süre 
boyunca  uyarı lambası 
görüntülenir. 

Arka Kapı Açma Düğmesi
Düğmeye basılıp 
bırakıldığında yolcu iniş 
kapısı açılır. Yeniden 
düğmeye basılıp 
bırakıldığında kapı kapanır. 
Kapı açık olduğu süre 
boyunca  uyarı lambası 
görüntülenir. 
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Alt Kumanda Paneli

Alt kumanda paneli sürücü bölgesinde 
direksiyonun sol alt tarafındadır.

Park freni hava tesisatında herhangi bir 
problem olması durumunda fren mekanizması 
kendisini mekanik olarak kilitler. Böyle bir 
durumda araç hareket etmez. Pilot frenini saat 
yönünün tersine çevirip bu pozisyonda sabit 
tutarak fren mekanizmasının kilidi geçici olarak 
çözülebilir. Böylece araç servis amaçlı hareket 
ettirilebilir.  

Park frenini aktifleştirmek için kolu (1) geriye 
doğru çekiniz. Serbest bırakmak için önce kolu 
kendinize doğru (2) çekip daha sonra ileri 
doğru (3) itiniz.

Erişim Pilot FreniPark Freni

UYARI
Pilot freninin kullanımı yalnızca servis 
amaçlıdır ve bu işlem sırasında kesinlikle 
araçta yolcu bulundurulmamalıdır. Düğme 
serbest bırakıldığı anda eski konumuna 
döner ve fren mekanizması yeniden 
tekerlekleri kilitler.
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Araç üzerinde uzun yolculuklar için tasarlanmış 
yolcu koltukları bulunmaktadır. Yolcu koltukları 
üzerinde 2 noktalı emniyet kemeri bulunur. 

Ayrıca her koltuğun arkasında yolcu kumandalı 
eğlence panelleri bulunur.

Yolcu Koltukları

Araç İç Bilgileri

Sürücünün ve hostesin gözlerini güneşin 
etkisinden korumak için güneşlikler mevcuttur. 
Güneşliği açmak ve kapatmak için yan 
kumanda panelinde bulunan “Sürücü Tarafı 
Güneşlik Düğmesi” ve “Hostes Tarafı Güneşlik 
Düğmesi” kullanılır. (Bknz. sayfa 23)

İç dikiz aynası, ayna muhafazasından tutularak 
sağa - sola ve aşağı - yukarı ayarlanabilir. 
İstenen konum elde edildiğinde ayna bırakılır.

Dikiz aynasını aracın içini ve kapıları görecek 
şekilde ayarlayınız.

Güneşlik İç Dikiz Aynası



49

ARAÇ BİLGİLERİ

Araç İçi Bilgileri

Dijital göstergede 10 saniyede bir otomatik 
olarak  saat ve dış ortam sıcaklığı dönüşümlü 
olarak görüntülenir. 

1. Saat hanesini ayarlamak için bir kere 
basınız. Düğmeye her basıldığında hanedeki 
değer bir birim artar.

2. Dakika hanesini ayarlamak için bir kere 
basınız. Düğmeye her basıldığında hanedeki 
değer bir birim artar.

Dijital Gösterge

1 2

Tavan acil çıkışı üzerindeki cam, üzerinde 
bulunan emniyet çekici ile kırılabilir. Acil bir 
durumda araçtaki yolcuların tahliyesi için camı 
kırıp aracı boşaltabilirsiniz. 

Tavan acil çıkışlar aynı zamanda havalandırma 
olarak da kullanılır. Havalandırmayı açmak 
için yan kumanda panelinde bulunan tavan 
havalandırma düğmelerini kullanınız. (Bknz. 
sayfa 23)

Tavan Acil Çıkış Geri Görüş Kamerası Ekranı 

Park etme işlemini kolaylaştırmak amacı ile 
aracınız geri görüş kamerası ile donatılmıştır. 
Geri görüş kamerası ekranı, geri vites aktif 
olduğunda çalışır.

OPSİYON
Kamera özelliği isteğe bağlı olarak 
sağlanmaktadır. Aracınızda kamera 
olmayabilir. 
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Aracınızda hostes ekranından kumanda edilen 
LCD monitör bulunmaktadır. Monitör aracılığıyla 
yapılacak video, film ve televizyon yayınları 
hostes ekranından ayarlanır.

Monitör yan kumanda panelinde bulunan “LCD 
Monitör Düğmesi” ile aktif edilir.

OPSİYON
LCD monitör özelliği isteğe bağlı olarak 
sağlanmaktadır. Aracınızda LCD monitör 
olmayabilir. 

LCD Monitör (İsteğe Bağlıdır)

Araç İç Bilgileri

Araç üzerinde katlanabilir hostes koltuğu 
bulunmaktadır. Hostes koltuğu üzerinde 3 
noktalı emniyet kemeri bulunur.

Hostes Koltuğu

UYARI
Hostes koltuğu yolculuk boyunca açık 
konumda olmalıdır. Mola ya da varış yerine 
ulaşılması durumunda yolcu geçişini 
sağlayabilmek amacıyla hostes koltuğu 
kapatılmalıdır.
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Hostes bilgi ve kumanda ekranıdır. Yolcu istekleri görme, film oynatma ve diğer benzeri fonksiyonların kullanılması için kontak anahtarının açık 
olması gereklidir.

Hostes Kumanda Paneli

Hostes Kumandaları

 

Yukarı Ok

Anten Girişi

Kulaklık Girişii

Aşağı Ok

Ses Açma

Ses Kapama

Geri

Açma/Kapama/
Giriş
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Yolcu Ekranları

 

Aşağı Ok

Seçim

Açma/Kapama

USB Girişi

Anten Girişi

Kulaklık Girişi

Parlaklık

Yukarı Ok

Sol Ok

Sağ Ok

Geri

Menü

Yolcu koltukları arkasında bulunan eğlence panelleri yolcular tarafından kumanda edilir.

Kontak açık olduğu sürece ekranlar aktif konumdadır. Kontak kapatıldığı anda koltuk arkası eğlence panelleri de otomatik olarak kapanır.

Koltuk Arkası Eğlence Paneli
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Yolcu Kaloriferi

Araç içerisinde konumlanmış 3  adet kalorifer 
hava üfleci bulunur. Kaloriferler klima sistemi 
ile aktive edilir. Üfleç ayarı sürücü sağ kumanda 
panelinde bulunan klima kumanda panelinden 
ayarlanır. (Bknz. sayfa 45)
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Yolcuların, araç içi görüş mesafesini arttırmak 
için kullanılır. Sağ kumanda panelinde bulunan 
“Tavan Aydınlatma Düğmesi” ile aktive edilir.

Tavan Aydınlatma

UYARI
İhtiyaç haricinde kullanılması sürücünün 
dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Bu 
durum kazalara ve yaralanmalara sebebiyet 
verebilir.

Sürücü Okuma Lambası

İç Aydınlatmalar

Sürücü kabinini aydınlatmak için kullanılır. Sağ 
kumanda panelinde bulunan “Sürücü Okuma 
Lambası Düğmesi” ile aktive edilir. 



55

ARAÇ BİLGİLERİ

İç Aydınlatmalar

Yolcuların gece görüşünü sağlamak için 
kullanılır. Sağ kumanda panelinde bulunan 
“Tavan Gece Lambaları Düğmesi” ile aktive 
edilir. 

Yolcuların gece görüşünü sağlamak için 
kullanılır. Sağ kumanda panelinde bulunan 
“Yolcu Gece Lambaları Düğmesi” ile kontrol 
edilir. 

Gece sürüşlerinde koridoru aydınlatmak için 
kullanılırlar.

Park lambaları ile birlikte devreye girerler.

Tavan Gece Lambaları Yolcu Gece Lambaları Koridor Lambaları
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Yolcu Kumanda Grubu

Hostes Çağırma Düğmesi

Yolcu Okuma Lamba Düğmesi

Hoparlör

Klima Menfezi

Yolcu Okuma Lambası

1

2

3

4

5

Yolcu kumanda panellerinin 
yolcular tarafından 
kullanılabilmesi için, sağ 
kumanda panelinde bulunan 
yolcu okuma lamba düğmesini 
kullanınız.
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Dış Aydınlatmalar

BİLGİ
Park lambalarının açık olduğu süre boyunca 
koridor lambaları da aktiftir. Koridor 
lambalarını aktive etmek için herhangi bir ek 
işleme gerek yoktur.

BİLGİ
Park lambaları aktive edildiğinde gösterge ve 
ikaz panelinde uyarı lambası yanar.

Park Lambaları

Aracın görünürlüğü arttırmak için kullanılır. Sol 
kumanda kolundan aktive edilir. Sis farlarının 
aktive edilmesi için park lambaları aktif 
olmalıdır.
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Kısa Farlar

BİLGİ
Kısa farlar aktive edildiğinde gösterge ve 
ikaz panelinde uyarı lambası yanar.

Gece sürüşlerinde ve uygunsuz hava 
koşullarında görünürlüğü arttırmak için 
kullanılır. Sol kumanda kolundan aktive edilir.

Dış Aydınlatmalar
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Dış Aydınlatmalar

BİLGİ
Uzun farlar aktive edildiğinde gösterge ve 
ikaz panelinde uyarı lambası yanar.

UYARI
İhtiyaç haricinde kullanılması karşıdan gelen 
aracın sürücüsünün dikkatinin dağılmasına 
neden olabilir. Bu durum kazalara ve 
yaralanmalara sebebiyet verebilir.

Selektör ve Uzun Farlar

Görüş mesafesini arttırmak ve karşı taraftan 
gelen aracı uyarmak amacı ile kullanılır. Sürücü 
sol kumanda kolunu kendisine doğru çekerek 
uzun farları aktive eder. 2 kademeden oluşur.

1. Kademe : Selektör (Çekildiğinde açılır, 
bırakıldığında kapanır.)

2. Kademe : Uzun Farlar (Kol sonuna kadar 
çekilip bırakılır. Kapatmak için aynı işlem tekrar 
yapılmalıdır.)
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Dönüşlerde ve şerit değiştirirken diğer 
sürücülere bilgi vermek amacı ile kullanılır. Sol 
kumanda kolundan aktive edilir.

Sinyaller

BİLGİ
Sinyaller aktive edildiğinde gösterge ve ikaz 
panelinde uyarı lambası yanıp söner.

Dış Aydınlatmalar
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Dış Aydınlatmalar

UYARI
İhtiyaç haricinde kullanılması sürücünün 
dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Bu 
durum kazalara ve yaralanmalara sebebiyet 
verebilir.

Dörtlü Flaşör

Herhangi bir acil durum esnasında ya da kısa 
süreli duruşlarda diğer sürücüleri bilgilendirmek 
amacı ile kullanılır.

Sağ kumanda panelinde bulunan “Dörtlü Flaşör 
Düğmesi” ile aktive edilir.  

BİLGİ
Flaşörler aktive edildiğinde gösterge ve ikaz 
panelinde sağ ve sol sinyal uyarı lambaları 
yanıp söner.
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Uygunsuz hava koşullarında aracın 
görünürlüğünü arttırmak için kullanılır. Sağ 
kumanda panelinde bulunan “Ön Sis Lambası 
Düğmesi” ile aktive edilir. 

Ön Sis Lambası

BİLGİ
Ön sis farı aktive edildiğinde gösterge ve 
ikaz panelinde uyarı lambası yanar.

UYARI
İhtiyaç haricinde kullanılması diğer 
sürücülerin dikkatinin dağılmasına neden 
olabilir. Bu durum kazalara ve yaralanmalara 
sebebiyet verebilir.

Dış Aydınlatmalar



63

ARAÇ BİLGİLERİ

Uygunsuz hava koşullarında aracın 
görünürlüğünü arttırmak için kullanılır. Sağ 
kumanda panelinde bulunan “Arka Sis Lambası 
Düğmesi” ile aktive edilir. 

Arka Sis Lambası

BİLGİ
Arka sis farı aktive edildiğinde gösterge ve 
ikaz panelinde uyarı lambası yanar.

UYARI
İhtiyaç haricinde kullanılması diğer 
sürücülerin dikkatinin dağılmasına neden 
olabilir. Bu durum kazalara ve yaralanmalara 
sebebiyet verebilir.

Dış Aydınlatmalar
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Aracınızda kullanılan motorun üstün teknolojisi 
sayesinde rodaja gerek yoktur. Bununla birlikte 
aracın maksimum verimde çalışması için ilk 50 
kullanım saatinde dikkat edilmesi gereken bazı 
önemli noktalar bulunmaktadır. 

• Aracınızı çalıştırdıktan sonraki ilk 1 dakika 
boyunca 1900 dev/dakikayı geçmeyecek 
şekilde motora güç vererek motorun 
optimal çalışma sıcaklığına ulaşmasını 
sağlayınız. Motor optimal çalışma sıcaklığına 
ulaşmadan sürüşe başlamayınız. 

• Motoru, maksimum güç ile 2 saat ve daha 
fazla süre boyunca çalıştırmayınız. 

• Sürüş sırasında gerekmedikçe 1900 dev/
dakikayı geçmeyiniz. 

• Her 30 dakikada bir gaz pedalını serbest 
bırakıp 30 saniye bekleyerek motorun 
rahatlamasını sağlayınız. 

• Uzun süreler boyunca motoru rölanti 
devirde bırakmayınız.

Çalıştırma

Motoru çalıştırırken gaz vermeyiniz. 
Motorunuzda bulunan EDC (Electronic Diesel 
Control) sistemi, sizin yerinize motorun 
çalıştırılması için gerekli gaz miktarını hesaplar 
ve buna göre püskürtme yapar. Motoru 
çalıştırırken yapılan gaz verme işlemi gereksiz 
yakıt tüketimine neden olur. 

Motorun Isıtılması

Aracı hareket ettirmeden önce motorun en 
uygun sıcaklığa gelmesi gerekir. Bu nedenle 
motorun hareketten önce ısıtılması gerekir. 
Rölanti devirde motor çok geç ısındığından, 
ısıtma işlemini rölanti devirde değil orta yükte 
(1000- 1900 devir/dakika) yapınız.   
  
Klima Kullanımı

Aracınızda bulunan klima sistemi, gücünü 
araç motorundan almaktadır. Klimanın ihtiyaç 
duyduğu güç, araç motoru rölanti devrindeyken 
sağlanamaz. Bu nedenle klima çalışırken aracı 
rölanti devirde bırakmayınız. 

Sürüş

Aracınızı yol ve trafik koşullarını öngörerek 
kullanınız. Trafikte zamanında hızlanma, 
yavaşlama ve frenleme yapmak yakıt tüketimini 
büyük oranda düşürür. Sollama ve rampa çıkışı 
gibi güç gerektiren durumlarda aracınızı düşük 
devirlerde kullanmayınız. Bu tip zorlu sürüş 
koşullarında aracınızı 1900 devir/dakikaya kadar 
maksimum devirde kullanınız.

Uzun Süreli Bekleme Durumu
 
Uzun süreli bekleme durumunda motoru 
durdurunuz. Rölanti devrindeyken aracın yakıt 
tüketimi saatte yaklaşık 1 - 1,5 lt arasındadır.   

Uygun Lastik Basıncı

Lastiklerin tavsiye edilen hava basıncından 
daha düşük seviyede kullanımı önemli ölçüde 
yakıt tüketimini artırır.  

Aracın İlk Kullanımı

Rodaj Süresi Ekonomik Sürüş
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Araca binmeden önce etrafında gezinerek 
zeminde sıvı birikintisi olup olmadığını kontrol 
ediniz.

Herhangi bir sıvı kaçağı tespit edilmesi 
durumunda aracı çalıştırmayınız ve Karsan 
Yetkili Servisi ile iletişime geçiniz.

Bu bölümde günlük yapılması gereken 
kontroller ve sürüşe başlanmadan önce 
alınması gereken önlemler anlatılmıştır.

Bu bölümde anlatılan işlemlerin uygulanmaması 
durumunda parçalar zarar görebilir. Bu durum 
da sürüş konforu ve güvenliğini düşürür.

Olası can ve mal kayıplarını önlemek için bu 
bölümde anlatılan kural ve yönergelere tam 
olarak uyulmalıdır.

Bu bölümde belirtilen arızalardan herhangi 
biri ile karşılaşılması durumunda Karsan Yetkili 
Servisi ile iletişime geçiniz.

Sıvı Kaçağı Kontrolü

Sürüş Öncesi Yapılan Kontroller

UYARI
Herhangi bir sıvı kaçağı fark etmeniz 
durumunda araca yakıcı (ateş, sigara vb.) bir 
nesne ile yaklaşmayınız. 

Aracı düz bir zemine park edip 15 dakika 
bekleyiniz. Motor yağı seviye çubuğunu çıkarıp 
temiz bir bez ile siliniz. Çubuğu yeniden 
yuvasına takıp çıkarınız. Çubuğun üzerinde 
kalan yağ seviyesini kontrol ediniz. Yağ seviyesi 
“Max.” ile “Min.” çizgileri arasında olmalıdır. 

Eğer yağ seviyesi belirtilen aralıkta değilse 
motora yağ eklemesi yapılmalıdır. 

Motor yağı akışkanlık özelliğini yitirmiş 
ya da yitirmeye başlamış ise motor yağı 
değiştirilmelidir.

Motor yağı değişimi ve ekleme işlemleri için 
Karsan Yetkili Servisi ile iletişime geçiniz.

Motor Yağı Kontrolü

Min.

Max.
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Sürüşe başlamadan önce silecek suyu tankının 
boş olmadığından emin olunuz. Silecek su tankı 
ön bakım kapağı altında bulunur.

Klima suyu tahliye hortumlarının tıkalı 
olmadığından emin olunuz. Su tahliye 
edilemiyorsa klimayı durdurunuz ve gerekliyse 
tahliye hortumlarını temizleyiniz.

Silecek Suyu Kontrolü Klima Sıvı Boşaltma Kontrolü

Soğutma suyu seviyesi kontrolü motor 
soğukken yapılmalıdır. Motor sıcak ise kesinlikle 
soğutma suyu depo kapağını açmayınız. 

Soğutma suyu seviyesi “min.” çizgisinin altında 
ise depoya uygun oranda su-antifriz karışımı 
eklenmelidir. 

Soğutma Suyu Kontrolü

MAX

MIN

UYARI
Klima yoğuşma suyu tahliyesi tıkalı iken 
klimanın çalıştırılması klima ünitesine zarar 
verebilir. Tıkanıklığın giderilmediği süre 
boyunca klimayı çalıştırmayınız.

UYARI
Antifriz karışımında kullanılan suyun 
temiz olduğundan emin olunuz. Karışım 
içerisindeki bulunan tortular motora zarar 
verebilir. Antifriz - su oranları aracın yanında 
verilen bakım kitabında belirtilmiştir.

Sürüş Öncesi Yapılan Kontroller



67

SÜRÜŞ BİLGİLERİ

Sürüş sırasında oluşabilecek acil bir durumda 
kullanılması gereken donanımların eksiksiz 
olması gerekir. 

Sürüşe başlamadan önce acil durum 
donanımının eksiksiz olduğundan emin olunuz.

Acil Durum Donanımının Kontrol Edilmesi

Lastiklerdeki aşınma kontrolü ve jantların 
bağlantı kontrolü göz ile yapılır.

Lastiklerin hava basınçları;
Ön (Soğuk) : 8 bar
Arka (Soğuk) : 7,5 bar
 
olmalıdır.

Tüm lastiklerin aşınmamış, hasar görmemiş, 
yırtılmamış vs olduğundan emin olunuz.

Tüm jantların montajının doğru yapıldığından  
emin olunuz. 

Bijon sıkılıklarını düzenli olarak kontrol ediniz. 

Bijon sıkma tork bilgileri araç ile beraber gelen 
bakım kitabında bulunmaktadır.

Lastik Kontrolü Jant Kontrolü

Düşük
Havalı

Olması
Gereken

AşınmışFazla
Havalı

1

2
3 5

46

UYARI
Jantların montajının düzgün yapılmaması, 
hareket esnasında jantların yerinden 
çıkmasına neden olabilir. Bu durum ciddi 
yaralanmalara ve can kayıplarına neden 
olabilir.

Sürüş Öncesi Yapılan Kontroller
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Sürüşe başlamadan önce yakıt seviyesini 
kontrol ediniz.

Yakıt seviyesi düşük ise depoyu doğru tip yakıt 
ile doldurunuz. 

Yakıt dolumu için asla depodaki yakıtın 
tamamen bitmesi beklenmemelidir.

 

Yakıt Seviyesinin Kontrol Edilmesi

10
1/2

Sürüşe başlamadan önce farların çalışma 
kontrolünü yapınız. 

Çalışmayan lamba ya da far var ise arıza 
giderilmeden sürüşe başlamayınız.

Farların Kontrolü

UYARI
Dış aydınlatmalar gece sürüşlerinde görüş 
mesafesini arttırır ve görünürlüğü sağlar. 
Arıza durumunda gece sürüşleri kazalara 
sebep olabilir. 

AdBlue Seviyesinin Kontrol Edilmesi

% 99

24.9V

1

0 2

- - -

4 6 8 10 12

AdBlue

2

0

0

odo trip

1/2 1

2 4 6 8 10 12

AdBlue seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz.

AdBlue seviyesi düşük ise depoyu uygun tip 
AdBlue sıvısı ile doldurunuz. 

AdBlue göstergesi bilgi ekranında bulunur. 
Ekranlar arası geçiş yaparak ilgili ekran 
üzerinden AdBlue seviyesi kontrol edilir.

AdBlue sıvı takviyesi için asla depodaki sıvının 
tamamen bitmesi beklenmemelidir.

 

Sürüş Öncesi Yapılan Kontroller
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Dikiz Aynası Görüş Ayarı Direksiyon Konum Ayarı

Güvenli sürüş için harekete başlamadan önce 
aynalar, sürücü tarafından uygun görüş açısına 
ayarlanır.

Yan kumanda panelinde bulunan ayna 
kumanda butonunu kullanarak aracın hem 
sağında hem de solunda bulunan aynaları araç 
yan panelinin tamamı ve yolun arkada kalan 
bölümü açık bir biçimde görünecek şekilde 
ayarlayınız.

Sürüş konforunu arttırmak için harekete 
başlamadan önce direksiyon konum ayarını 
yapınız.

Direksiyon konumunu ayarlamak için direksiyon 
kolonunun alt kısmında bulunan kilit kolunu 
yukarı doğru çekerek direksiyonu serbest 
bırakınız. Sürüş konforu açısından en uygun 
konuma getirdikten sonra kolu aşağı doğru 
iterek direksiyon konumunu tekrar kilitleyiniz.

Güvenli sürüş için hareket etmeden önce tüm 
kapı ve kapakların kapalı ve kilitli olmaları 
gerekir.  

Dış aynalar yardımı ile görüş  alanındaki kapı ve 
kapakları kontrol ediniz. 

Görüş alanı dışındaki kapaklarda emniyet 
mandalı bulunmaktadır. Bu kapılar kapalı 
olmadığı sürece motor çalışmayacaktır.

Kapıların ve Kapakların Kontrol Edilmesi

UYARI
Sürüş sırasında kapı ya da kapakların açık 
olması ciddi hasarlara ve yaralanmalara 
sebep olabilir.

UYARI
Direksiyon konumunu ayarlarken gösterge 
panelinin net bir şekilde görülebildiğinden 
emin olunuz.

Sürüş Öncesi Yapılan Kontroller
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Sürücü koltuğunda ayarlanabilir baş desteği 
bulunmaktadır. Koltuk baş desteğini, desteğin 
üst kısmı ile başın üst kısmı aynı hizaya gelecek 
şekilde ayarlayınız.

Sürücü koltuğu; debriyaj pedalına, gaz ve 
fren pedalına kolay basılabilecek, kumanda 
düğmelerine kolay erişilebilecek ve gösterge 
panelinin rahat bir şekilde izlenebileceği bir 
konuma ayarlanmalıdır.

Mümkün olduğunca dik pozisyonda oturunuz. 
Koltuk sırtlığını 30 dereceden fazla yatırmayınız.
Direksiyon simidini kollarınızı hafifçe bükerek 
tutunuz.

Bir çarpışma anında emniyet kemerleri, 
yolcuların çarpma yönüne doğru hareketini ve 
böylece aracın iç mekanıyla temas etme riskini 
azaltır.

Emniyet kemerleri doğru biçimde takılmadığı 
durumlarda etkisini kaybeder hatta tehlikeli bile 
olabilir.

• Bir emniyet kemeri aynı anda yalnızca bir 
kişi tarafından kullanılmalıdır.

• Üç noktadan tespitli emniyet kemerleri 
boyu 150 cm’den küçük olan kişiler için 
uygun değildir.

• Emniyet kemerinin omuz kısmını, kesinlikle 
kolunuzun altından geçirmeyiniz.

• Koltuk arkalığının dik pozisyonda olduğuna 
emin olunuz. Koltuk yatırıldığı zaman, 
özellikle önden darbeli kazalarda, yolcunun 
kemerinin altından kayma riski daha 
fazladır.

• Her emniyet kemerini doğru tokaya takınız.
• Vücudunuz ve emniyet kemeri arasında 

sert, kırılabilir veya keskin nesneler 
bulundurmayınız. Bir çarpışma esnasında 
emniyet kemerinin bu nesnelere uyguladığı 
basınç kırılmalarına neden olabilir. Bu 
durum ise ciddi yaralanmalara veya ölüme 
yol açabilir.

1. Sürücü koltuğunun ileri geri hareketini 
sağlar.

2. Minder derinliğini ayarlanmasını sağlar.
3. Koltuk yaylarının sertleşmesini ve 

gevşemesini sağlar. 
4. Koltuğun yüksekliğinin ayarlanmasını sağlar.
5. Koltuk süspansiyonunun açılıp kapanmasını 

sağlar.
6. Sırtlığın konumunun ayarlanmasını sağlar.

Emniyet Kemeri (İsteğe Bağlıdır)

UYARI
• Sürücü koltuğu ayarı sürüş sırasında 

değil, araç dururken yapılmalıdır. 
• Koltuk ayarı yaptıktan sonra koltuğun 

yerine oturduğuna dair kilitleme sesinin 
geldiğinden emin olunuz.  

• Emniyet kemerlerinin her yolculuktan 
önce takılması ve tüm sürüş boyunca 
takılı  durumda kalması gereklidir.

Sürücü Koltuğu Ayarlama 

Sürüş Konforu ve Güvenliği
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BİLGİ
Emniyet kemeri anahtarı, kemeri yuvasına 
kilitleme sesi gelinceye kadar sokulur.

UYARI
Emniyet kemerleri, yolcu koltukları dik 
konumdayken azami koruma sağlar. 
Koltuklar gereğinden fazla yatırıldığı zaman, 
kemerde kayma ve buna bağlı olarak 
yaralanmalar olabilir.

Takma Kontrol Sökme

Emniyet kemerini sökmek için, kemer yuvası 
üzerinde bulunan kırmızı mandala bastırın.

Emniyet kemerini bağlamak için, kemer 
anahtarını kemer yuvasına sokun.

Emniyet kemeri takılı iken kayışı, kilit yuvasına 
yakın olan yerinden hızlıca yukarı doğru çekiniz. 
Kilit yuvasının emniyetli bir şekilde kilitli kalması 
gerekir.

Emniyet kemeri takılı değilken kemeri 
sonuna kadar çekiniz. Kemerin düzgün bir 
şekilde zorlanma ve takılma olmadan çekilip 
çekilmediğini kontrol ediniz. 

Kemer geri sarılırken yine sorunsuz bir şekilde 
sarılıp sarılmadığını kontrol ediniz.

Sarılı olan emniyet kemerini kısmen çekiniz. 
Kemer dilini tutunuz ve hızlıca ileri doğru 
çekiniz. Mekanizma kilitlenmeli ve kemerin 
daha fazla çekilmesine izin vermemelidir.

Sürüş Konforu ve Güvenliği
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Kontak Anahtarı Motorun Çalıştırılması

0

1

2

Her aracın kendisine özgü bir kontak anahtarı 
vardır. Bu anahtar başka araçlarda kullanılamaz.

Kontak anahtarı, araç yanında verilen diğer 
anahtarlardan bağımsız olarak sadece aracı 
çalıştırır. 

1. Kapalı konum 

2. Sürüş konumu 

3. Marş konumu

Kontak anahtarını yuvaya yerleştiriniz. Anahtarı 
saat yönünde bir kademe çevirerek elektrik 
sistemini aktif ediniz. Anahtarı saat yönünde 
çeviriniz ve motor çalışana kadar marş 
(maksimum 5 sn.) konumunda tutunuz.

Motor 5 saniye içerisinde çalışmaz ise birkaç 
dakika bekleyip yeniden deneyiniz.

UYARI
Okunan fren ve yağ basınç değerleri uygun 
seviyeye ulaşıncaya kadar araç hareket 
ettirilmemelidir. Araç çalıştırıldıktan sonra 10 
dakika içerisinde değerler uygun seviyeye 
ulaşmaz ise aracı durdurunuz ve Karsan 
Yetkili Servisi ile iletişime geçiniz.

Motorun Çalıştırılması
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Hareket Etme

Manuel Vites Kullanım Vites Geçişleri

2 4

1 3 5

6R

Şanzıman 3 - 4 vites yolunda nötr (boş vites) 
konumuna sahiptir. Vites yollarından birini 
seçmek için vites kolu yay kuvvetini aşarak 
ilgili yöne yönlendirilmeli ve vites atarken yay 
kuvvetine karşı tutulmalıdır. Vites kolu, 1/2 ve 
5/6 vites yollarında bırakıldığında nötr konuma 
geri döner.

• Şanzıman sisteminde hasarları önlemek 
için debriyaj pedalı daima sonuna kadar 
basınız. 

• Vites küçültürken veya büyütürken vites 
atlamayınız. Bir vitesten daha büyük farkla 
vites değiştirilmesi şanzıman sisteminde  
aşınmaya yol açar. 

• Frenleme nedeniyle öngörülen vitesin 
maksimum hızına ulaşıldığında, şanzıman 
ve motor hasarlarını önlemek için ilk önce 
bir küçük vitese geçiniz. 

• Aşırı kuvvet uygulamadan vites kolunu 
seri şekilde kullanınız. Bu konu özellikle 
şanzıman yağının halen soğuk olduğu 
durumlarda önemlidir. 

• Vitesi takarken vites geçene kadar vites 
kolunu dirence karşı tutunuz.

BİLGİ
Şanzıman, TE-ML 02 sayılı ZF yağ listesine 
uygun yağla doldurulmuştur. -15 °C altında 
dış sıcaklıklarda TE-ML 02 yağlama maddesi 
listesine göre yağın uygunluğu kontrol 
edilmelidir. Gerekirse şanzımanın yağı 
değiştirilmelidir. Alternatif olarak motor 
çalıştırılmadan önce şanzımanın ön ısıtması 
yapılabilir. Ön ısıtma örneğin sıcak havayla 
gerçekleşebilir, ancak sıcak hava şanzımanda 
110 °C’yi geçmemelidir.
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Otomatik Vites (İsteğe Bağlıdır) Kumanda Paneli

M
O
N
I
T
O
R
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K

Hareket Etme

Geri Vites Düğmesi
Düğmeye basıldığında araç geri 
yönde hareket eder.

Boş Vites Düğmesi
Düğmeye basıldığında araç hareket 
etmez. Hareket halinde, rampalarda 
ve eğimli yollarda araç boş vites 
pozisyonuna alınmamalıdır.

Sürüş Vitesi Düğmesi
Düğmeye basıldığında araç ileri 
yönde hareket eder.

Vites Arttırma Düğmesi
Vites “D” konumunda iken 
düğmeye her basıldığında vites bir 
kademe artar.

Vites Azaltma Düğmesi
Vites “D” konumunda iken 
düğmeye her basıldığında vites bir 
kademe azalır.

MODE

Güçlü Sürüş Modu
Bu mod güçlü sürüşe  
ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. 
Etkinleştirildiğinde araç maksimum 
güçte çalışır.
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Otomatik Sürüş Modu

Hareket Etme

BİLGİ - Uyarı Ledleri
“MODE” düğmesi üzerinde bulunan uyarı 
ledleri şanzıman sistemi hakkında bilgiler 
verir.

Sürekli ışık: Şanzımana güçlü sürüş 
modunda çalışmaktadır. Güçlü sürüş modu 
etkinleştirildiğinde yakıt tüketimi artar.

Sönmüş ışık: Şanzımana ekonomik sürüş 
modunda çalışmaktadır. Vites mümkün olan 
en az yakıt harcamasını sağlamak için uygun 
motor devrinde otomatik olarak değiştirilir.

BİLGİ - Düğme Kullanımı
 R, N  ve  D düğmeleri ancak basılıp 
bırakıldıklarında reaksiyon gösterirler. 
Düğmeler 5 saniyeden fazla basılı 
tutulduğunda istenilen fonksiyon iptal edilir.

Vites artırma, azaltma ve mod değiştirme 
düğmelerine basıldıklarında ise hemen 
reaksiyon gösterirler.

BİLGİ - Düğme Kullanımı
• Araç ileri doğru hareket ederken asla R 

konumunu seçmeyiniz.  

• Motor devri 1000 dev/dak’nın 
üzerindeyse şanzıman boş vitesten (N)
başka vitese geçmeyecektir ve D ile R 
geçiş yapmayacaktır.

UYARI - Elektronik Cihazlar
• Cep telefonu ve telsiz gibi verici 

cihazların yanlış montaj ve 
kullanımından kaynaklanan işlev  
bozuklukları elektromanyetik olarak 
kumanda sistemlerini olumsuz yönde 
etkileyebilir. 

• Cep telefonu ve telsiz gibi verici 
cihazlar, otomatik şanzıman kumanda 
paneline en az 50 cm mesafede 
tutulmalıdır.  

Taşıt durduğunda servis frenine ve  D 
düğmesine basınız. Şanzıman otomatik olarak 
kalkış vitesini seçer. Gaz pedalına basıldığında 
debriyaj balatası otomatik olarak kapanır ve 
taşıt harekete geçer.

Şanzıman sistemi sürüş sırasında vites 
küçültme ve vites büyültme işlemlerini 
kendiliğinden gerçekleştirir.

Yüksek devirle sürüş ya da motorun 
boğulmasına neden olabilecek vites değişimleri 
otomatik modunda şanzıman sistemi tarafından 
önlenir.

Sürücü, örneğin zor durumlarda gazı 
azaltmadan her zaman için manuel olarak vites 
yükseltebilir veya küçültebilir.
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Robotize Vites (İsteğe Bağlıdır) Kumanda Paneli

Hareket Etme

Geri Vites Düğmesi
Düğmeye basıldığında araç geri 
yönde hareket eder.

Boş Vites Düğmesi
Düğmeye basıldığında araç hareket 
etmez. Hareket halinde, rampalarda 
ve eğimli yollarda araç boş vites 
pozisyonuna alınmamalıdır.

Sürüş Vitesi Düğmesi
Düğmeye basıldığında araç ileri 
yönde hareket eder.

Vites Arttırma Düğmesi
Vites “D” konumunda iken 
düğmeye her basıldığında vites bir 
kademe artar.

Vites Azaltma Düğmesi
Vites “D” konumunda iken 
düğmeye her basıldığında vites bir 
kademe azalır.

Manuel Vites Modu Düğmesi 
Vites “D” konumunda iken 
düğmeye basıldığında manuel vites 
moduna geçilir. Vites arttırma - 
azaltma düğmeleri ile kontrol edilir. 
Otomatik moda geçmek için tekrar 
düğmeye basılır.
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Otomatik Sürüş Modu

Hareket Etme

BİLGİ - Uyarı Ledleri
R, N ve D düğmeleri üzerinde bulunan uyarı 
ledleri şanzıman sistemi hakkında bilgiler 
verir.

Yanıp Sönme: Şanzımanda fonksiyon 
değişimi talep edildiği anlamına gelir. Işık 
sürekli yandığında fonksiyon değişimi 
tamamlanmıştır.

Sürekli ışık: Şanzımanda istenilen  
fonksiyona geçiş tamamlanmıştır.

BİLGİ - Düğme Kullanımı
 R, N  ve  D düğmeleri ancak basılıp 
bırakıldıklarında reaksiyon gösterirler. 
Düğmeler 5 saniyeden fazla basılı 
tutulduğunda istenilen fonksiyon iptal edilir.

Vites artırma, azaltma ve mod değiştirme 
düğmelerine basıldıklarında ise hemen 
reaksiyon gösterirler.

UYARI - Elektronik Cihazlar
• Cep telefonu ve telsiz gibi verici 

cihazların yanlış montaj ve 
kullanımından kaynaklanan işlev  
bozuklukları elektromanyetik olarak 
kumanda sistemlerini olumsuz yönde 
etkileyebilir. 

• Cep telefonu ve telsiz gibi verici 
cihazlar, otomatik şanzıman kumanda 
paneline en az 50 cm mesafede 
tutulmalıdır.  

Taşıt durduğunda servis frenine ve  D 
düğmesine basınız. Şanzıman otomatik olarak 
kalkış vitesini seçer. Gaz pedalına basıldığında 
debriyaj balatası otomatik olarak kapanır ve 
taşıt harekete geçer.

Şanzıman sistemi sürüş sırasında vites 
küçültme ve vites büyültme işlemlerini 
kendiliğinden gerçekleştirir.

Yüksek devirle sürüş ya da motorun 
boğulmasına neden olabilecek vites değişimleri 
otomatik modunda şanzıman sistemi tarafından 
önlenir.

Sürücü, örneğin zor durumlarda gazı 
azaltmadan her zaman için manuel olarak vites 
yükseltebilir veya küçültebilir.
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Manuel Sürüş Modu Motorun Çalıştırılması Kalkış (İleri Yönde Sürüş)

Taşıt durduğunda servis frenine ve D 
düğmesine basınız. Fn düğmesine basıldığında 
şanzıman sistemi manuel seyir moduna geçer.

Gaz pedalına basıldığında debriyaj balatası 
otomatik olarak kapanır ve taşıt harekete geçer.
Sürücü vites artırma ya da azaltma 
düğmeleriyle istediği vitesleri seçer.

Manuel sürüş modu kullanırken aracınızı 
yüksek devirle kullanmaktan kaçınınız. Çok 
büyük viteste gaz pedalına basıldığında motor 
boğulabilir.

• Park frenini devreye 
sokunuz.  

• Kontağı açınız. 

• Şanzıman sistemi 
kendi kendini test 
eder. 

• Ekranda  CH yazısı 
belirir. 

• N  tuşunun ışıklı 
ledi şanzımanda 
boş vites pozisyonu 
algılanır algılanmaz 
yanar. 

• Motoru çalıştırınız. 

• Ekranda  N  (boş 
vites) belirdiğinde 
şanzımanın kendi 
kendini test etmesi 
tamamlanmıştır. 
Şanzıman boş vites 
konumundadır. 

• Taşıt durur vaziyette 
olmalıdır. 

• Servis frenine basınız 
ve D düğmesine 
basınız. 

• Otomatik seyir modu 
devreye girmiştir 

• Ekranda takılı olan 
kalkış vitesi gösterilir. 

• D düğmesinin ışıklı 
ledi yanar.  

• Gaz pedalına basınız ve aynı zamanda el 
frenini serbest bırakınız. 

• Taşıt harekete geçer.

Hareket Etme
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UYARI 
• Otomatik vitesli araçlarda motor 

kapatıldığında vites değiştirmek 
mümkün değildir.

UYARI 
• Gaz pedalına basılmadan da taşıt 

kayarak hareket edebilir. Yokuş yukarı 
kalkışlarda vitesi takın ve el frenini 
ancak gaz pedalına bastıktan sonra 
serbest bırakınız. 
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Geri Yönde Sürüş Geri Görüş Kamerası (İsteğe Bağlıdır) Park Sensörü (İsteğe Bağlıdır)

• Taşıt durur vaziyette 
olmalıdır. 

• Servis frenine ve  R  
düğmesine basınız. 

• Ekranda R belirir. 

• R düğmesinin ışıklı 
ledi yanar. 

• Gaz pedalına basınız 
ve aynı zamanda 
servis frenini serbest 
bırakınız. 

• Taşıt geriye doğru harekete geçer.

Hareket Etme
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UYARI 
• Taşıt kayarak harekete geçerse 

kesinlikle geri vitese geçmeyiniz. Taşıtı 
derhal durdurunuz. Şanzımanda ayarlı 
olan sürüş yönü için sadece ekran 
göstergesi esas alınmalıdır.

UYARI 
• Geri görüş kamerasından elde edilen 

görüntü tamamen sürücüye referans 
vermek amaçlıdır. İki araç arasındaki 
mesafe monitörde göründüğünden 
daha az olabilir.

UYARI 
• Park sensöründen gelen sesli uyarı   

tamamen sürücüye referans vermek 
amaçlıdır. Geri yönde sürüş yaparken 
tüm gerekli kontrolleri yapmak 
sürücünün sorumluluğundadır.

Hem otomatik hem de manuel şanzımanlı 
araçlarda geri vitese geçiş yapıldığı anda aracın 
arka bölümünü gösteren geri görüş kamerası 
otomatik olarak devreye girer. 

Hem otomatik hem de manuel şanzımanlı 
araçlarda geri vitese geçiş yapıldığı anda park 
sensörü devreye girer. 
Arka tampon üzerinde bulunan sensörler 
herhangi bir cisim algıladığında sesli uyarı 
duyulur. Uyarının sıklığı cisme yaklaştıkça artar.
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Durma

Gaz pedalına basmadan servis freniyle taşıtı 
durana kadar frenleyiniz.

Hareket Etme

UYARI 
• Debriyaj baskısının mekanik parçalarını 

korumak amacıyla taşıt uzun süre 
durduğunda (yaklaşık 1 – 2 dakikadan 
fazla, örneğin trafik sıkıştığında, tren 
geçiş yerlerinde vs.) şanzımanı boş 
vites konumuna alınız. Böylece debriyaj 
balatası kapanır ve debriyaj baskısı 
rahatlar. 

• Motor çalışırken ve vites takılıyken 
taşıt durduğunda taşıtı tekrar harekete 
geçirmek için gaz pedalına basmak 
yeterlidir. 

• Motor çalışırken taşıtı terk etmeden 
önce şanzıman boş vites konumuna 
getirilmeli ve el freni aktif hale 
getirilmelidir. 

• Seyir esnasında el freninin aktif 
edilmesi kaygan zeminlerde motorun 
durmasına yol açabilir. 

Sürüş Yönünün Değiştirilmesi

• Taşıtı durdurunuz. 

• Servis frenine 
basınız. 

• N düğmesine 
dokununuz. 

• D düğmesine 
dokununuz.
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UYARI 
• Seyir yönünü değiştirmeden önce her 

defasında N tuşuna dokunun; aksi 
takdirde şanzıman boş vites konumuna 
geçer ve ekranda FS  belirir.  

• Seyir yönü ancak taşıt durduğunda 
değiştirilmelidir. Aksi takdirde şanzıman 
boş vites konumuna geçer. Işıklı diyot 
yanıp söndüğü sürece vites değişimi 
henüz gerçekleşmemiştir.

Çalışma modunun değiştirilmesi

• Her zaman, seyir esnasında da 
mümkündür. 

• Çalışma modunun manuelden otomatiğe 
ya da otomatikten manuele değiştirmek 
için Fn düğmesine dokununuz.

UYARI 
• Vites takılı değilken taşıt kayarak 

harekete geçerse (N düğmesinin ışıklı 
ledi yanar) motorun fren etkisi yoktur!

• Taşıtı takılı olan vitesin seyir yönünün 
tersine kaydırmayınız.

• Her zaman için her vitesten boş vites 
konumuna geçmek mümkündür. Bu 
işlem önceliklidir. “Nötr” konuma 
geçildiğinde aktarma organı kesintiye 
uğrar. Motorun fren etkisi artık yoktur.

• Motorun ayarı otomatik olarak 
gerçekleştiğinden, gaz pedalı 
konumunun vites değiştirme işlemi 
esnasında değiştirilmesi gerekmez.

• Vites değiştirildiğinde motorun 
maksimum devri aşılacak olursa (limit 
devir) vites değiştirme komutu yerine 
getirilmez.
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Debriyaj Koruması

Kısa süre arayla kalkışlar 
ya da çok yavaş seyir 
gibi nedenlerden ötürü 
debriyaj için aşırı zorlanma 
tehlikesi söz konusu 
olabilir. Böyle bir durumda 
ekranda CL yazısı belirir.

Böyle bir durumda;

• Önce taşıtı 
hızlandırınız sonra 
taşıtı durdurunuz.

Hareket Etme

UYARI 
• Sürücü, otomatik debriyaja rağmen 

bir sonraki bakıma kadar debriyajın 
çalışma süresini büyük ölçüde 
etkiler. Debriyajda aşınmayı mümkün 
oldukça azaltmak için gereksiz yavaş 
sürüşlerden kaçınınız.
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Yavaşlama ve Durma

Servis Freni Retarder (İsteğe Bağlıdır)

Servis frenine basarak yavaşlayınız. Fren etkisi 
yol şartları, aracın ağırlığı ve lastik özelliklerine 
göre değişiklik gösterir. 

Bu nedenle yol ve araç şartlarını göz önünde 
bulundurarak sürekli çok sert fren yapmak 
yerine ihtiyaç anında düzenli aralıklarla hafifçe 
fren yapılmalıdır.  

Fren pedalına yardımcı fren olarak retarder 
fonksiyonu entegre edilmiştir. 

Fren pedalına ilk seviyeye kadar (1) 
basıldığında zayıf frenleme kuvveti ve ilk 3 
kademe retarder frenlemesi elde edilir.

Pedala ilk kademeden daha fazla basıldığında 
(2) tam frenleme kuvveti ve tam retarder 
frenlemesi elde edilir. 

UYARI 
• Retarder fonksiyonu bir yardımcı 

frendir. Kesinlikle durma amaçlı 
kullanılamaz.  

• Retarder yardımcı fren etkisi 
düşük hızlarda kullanılamaz. Bu 
nedenle düşük hızlarda durmak ve 
yavaşlamadan fren pedalına sonuna 
kadar basınız. 

• Retarder fonksiyonunun çok sık 
kullanımı fren balatalarında sertleşmeye 
neden olabilir. Bu da servis freninin 
etkisinin azalmasına neden olabilir. 
Böyle bir durumda acilen Yetkili Karsan 
Servisi ile iletişime geçiniz. 

• Retarder frenlemesinin kaygan yollarda 
kullanımı tekerleklerin bloke olmasına 
neden olabilir. Bu nedenle frenleme 
yaparken yol durumunu göz önünde 
bulundurunuz.
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Yavaşlama ve Durma

Park Freni Park Etme

Otomatik Şanzımanlı Araçlar İçin

Manuel Şanzımanlı Araçlar İçin

Park frenini aktifleştirmek için kolu (1) geriye 
doğru çekiniz. Serbest bırakmak için önce kolu 
kendinize doğru (2) çekip daha sonra ileri 
doğru (3) itiniz.

• Taşıtı servis pedalına basarak yavaşlatıp 
durdurunuz. 

• Park frenini devreye alınız. 
 
 

• Otomatik şanzımanlı araçlarda 
şanzıman kumanda panelinde 
bulunan N düğmesine basarak 
vitesi boşa alınız.   
 
 

• Yokuş yukarı duran araçlarda ileri 
vitese geçiniz.  

• Yokuş aşağı duran araçlarda geri 
vitese geçiniz. 

• Motoru kontak anahtarıyla kapatınız. 

• Tekerleklerin altına takozlar koyunuz. 

BİLGİ
Aracınızı park ettikten sonra;

• Klima sistemini tamamen kapatınız. 

• Tüm elektrikli cihazlarınızı kapatınız. 

• Aracı terk edecekseniz kontak 
anahtarını yanınıza alınız. 

• Kontak anahtarını çektikten sonra 
direksiyon simidini bir kaç kez sağa sola 
döndürerek direksiyonu kilitleyiniz.  

• Araç kapılarını kilitleyiniz.
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Yakıt Takviyesi

Yakıt Dolum Kapağı Dizel Yakıt 

• Yakıt takviyesi yapmak için aracınızı park 
ediniz ve motoru durdurunuz. 

• Aracınızda varsa ilave ısıtıcıyı kapatınız. 

• Yakıt deposunun kapağını açınız. 

• Yakıt deposu dolum ağzı kapağını açınız. 

• Uygun tipte dizel yakıtla tankı doldurunuz. 

• Yakıt deposu dolum ağzı kapağını ve depo 
kapağını kapatınız. 

Dizel motorlu aracınızda EN - 590 Euro Dizel 
standartta yakıt kullanınız.

Yakıt takviyesi yapmak için kesinlikle yakıt 
deposunun boşalmasını beklemeyiniz. 

ÇEVRE
Dizel yakıt ve dizel yakıta bulaşmış herhangi 
bir nesneyi yerel ve ulusal atık bertaraf 
yönetmeliklerine uyarak atınız. 

UYARI 
• EN - 590 Euro Dizel haricinde 

biodizel, deniz dizel yakıtı, sıtma 
yağları, onaylanmamış yakıtlar veya 
yakıt katkıları kesinlikle kullanmayınız. 

• Euro Dizel dışında yakıt kullanılması 
durumunda aracınız garanti kapsamı 
dışına alınır.

BİLGİ
Aracınızın yakıt tankı kapasitesi 140 lt’dir. 
Tankın rezerv limiti toplam hacmin yaklaşık 
%20’sidir.  
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LASTİKLER

Aracınızda kullandığınız lastikler, aracınızın 
güvenlik, konfor ve diğer bir çok özelliğini 
büyük ölçüde etkiler. Lastik tipi, boyutlar, lastik 
basıncı  aracın performansını için çok önemlidir. 

Lastik boyutları, lastikler üzerinde yazılıdır.   

Lastik basıncı yol tutuşunu doğrudan etkiler, bu 
nedenle doğru lastik basıncının kullanılması çok 
önemlidir.

Ön ve arka lastiklerin basıncı 105 PSi ya da 
7,25  bar (soğuk) olarak ayarlanmalıdır.

225 Kesit genişliği (mm) 

75 Kesit yüksekliği / genişliği oranı (%)

R Radyal Kat

17.5 Tekerlek jant çapı (inç)

3700 Max. Yük Kapasitesi (kg) (tekli)

105 Lastik Basıncı (PSi)

Teknik Özellikler Lastik BasınçlarıUygun Lastik Seçimi

Lastik Özellikleri 

225 / 75 R 17,5 

225 / 75 R 17,5 

BİLGİ
Sürüş sırasında lastik basıncı artar. Lastik 
basıncını lastikler soğukken kontrol ediniz.

UYARI
• Lastik yük kapasitesinin veya araç için 

belirtilen maksimum hızın aşılması lastik 
hasarına neden olabilir. 

•  Böyle bir durumda aracın kontrolü 
azalacak veya kaybolacaktır.

•  Araç için belirtilen lastiklerin boyutlarını, 
tipini, kapasitesini ve hız değerlerini 
kontrol ediniz.

UYARI
Araç lastiklerinizi değiştirdiğinizde tüm 
tekerleklere aynı tip, boyut, özellik ve 
mümkünse aynı markadaki lastikleri 
takmaya dikkat ediniz. 

ÇEVRE
• Doğru lastik basıncı yakıt tüketimini ve 

egzoz salınımını azaltır.
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Lastik Özellikleri 

Lastiklerin Görünümü

UYARI
• Aşırı derecede yüksek lastik basınçları 

lastiklerin aşınmasını, frenleme 
mesafesini arttırır ve yol tutuşunu azaltır. 

•  Özellikle sıcak koşullarda uzun süreli 
sürüşlerden sonra lastik basıncı artar. 
Sıcakken lastikleri indirmeyiniz. Sıcak 
koşullarda ayarlanan basınç soğuk 
koşullarda yeterli olmayabilir. 

•  Lastik dişlerinin arasına giren çiviler, 
çakıl vs gibi nesneler lastik basıncının 
sürekli olarak düşmesine neden olabilir. 
Lastikleri düzenli kontrol ediniz.

UYARI
• Fren dengesini korumak için aynı 

aks üzerindeki lastiklerin basıncı eşit 
olmalıdır.  Farklı basınç değerleri yanlış 
ve dengesiz frenleme gücüne neden 
olur. 

• Aşırı Düşük Lastik Basıncı lastiğin aşırı 
ısınmasına neden olur, yakıt tüketimini 
arttırır ve yol tutuşunu azaltır. 

•  Aşırı düşük basınçlı ve aşırı yüklenmiş 
lastiklerde basınç düşüşü tehlikesi 
yüksektir. 

•  Aşırı derecede düşük lastik basıncı 
lastiğin bozulmasına ve jant 
bağlantısından çıkmasına neden olabilir.

• Uzun süreli sürüşlerden önce yedek lastik 
dahil tüm lastiklerin basınçlarını kontrol 
ediniz.

• Lastik basınçlarını haftada bir lastikler 
soğukken kontrol ediniz.
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Kar Zinciri Kullanımı Depolama / Sezonluk Değişim 

UYARI
Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili Karayolu 
Trafik Yönetmeliği gereği karlı ve buzlu 
yollarda 1 takım kar zinciri bulundurulması 
zorunludur. Bu zorunluluk yaz ya da kış 
lastiği takmış tüm araçlar için geçerlidir.

UYARI
Araçtan sökülen lastiklerin üzerine mutlaka  
lastiğin aracın hangi tarafından söküldüğünü 
bildiren işaretler koyunuz. Bir sonraki 
sezonda bu lastikleri takarken koyduğunuz 
işaretlere dikkat ediniz.

Kar zinciri kullanımı aşırı karlı ve buzlu yol 
şartlarında aracın güvenliğini ve yol tutuşunu 
artırır. 

Kar zincirleri yalnızca ön tekerlerde kullanılabilir. 

Kar zincirlerini mümkün olduğunca sıkıca 
takınız. Kar zincirleri kullanırken, aracı yokuşlu 
alanlarda sürmekten kaçınınız.

Sürüşten sonra kar zinciri gerginliklerini düzenli 
olarak kontrol ediniz. Gerekirse gerginliği 
yeniden ayarlayınız.

Kar zincirleri ile 20 km/saat hızın üzerine 
çıkmayınız. Kar zincirlerini kesinlikle kuru 
zeminlerde kullanmayınız. Kuru zeminde kar 
zincirlerinin kullanımı hem kar zincirlerini hem 
de lastikleri aşındırır. 

Sezonluk değişimlerde aracın tüm lastiklerini 
birden değiştirmelisiniz. 

Söktüğünüz lastikleri yatay ve asılı 
olarak saklanmalıdır. Kesinlikle dik olarak 
saklanmamalıdır.  

Zorunlu Kullanım Durumu

Kış / Kar Lastiği 

UYARI
Belirtilen tarih aralıklarında yedek lastik dahil   
araç üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği 
olması zorunludur.

BİLGİ
Uygun kış lastiği tipi için KARSAN yetkili 
servislerinden bilgi alınız.

BİLGİ
Yalnızca buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili 
lastikler de kış lastiği yerine geçer.

Kış lastiği; üzerinde M+S ve        işareti 
bulunan ve 7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda 
yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel 
olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak 
tasarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür. 
 
Yasal yönetmeliklere göre her yılın 1 Aralık 
ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında 
kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması 
zorunludur.

BİLGİ
Lastik dişlerinizi düzenli olarak kontrol 
ettirmek için Karsan yetkili servislerinden 
yardım alabilirsiniz.
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Gerekli Önlemlerin Alınması

Lastiklerin Değişimi

Bijonların Sökülmesi

1

2
3 5

46

1

2
3 5

46

Sürüş anında lastik değiştirmek için öncelikle 
taşıtınızı trafik kurallarına uygun bir biçimde 
park ediniz ve gerekli uyarı işaret ve 
işaretçilerini kullanınız.

Taşıtın kaymasını önlemek için, lastik değişimi 
yapılmayacak olan akstaki lastiklerin altına 
takoz yerleştiriniz.

Bijon anahtarını kullanarak bütün bijonları 
gevşetiniz. Bijonları resimde gösterilen sıraya 
göre sökünüz. 

UYARI
• Aracı krikoyla kaldırmadan önce aracın 

içini tamamen boşaltınız.
• Aracı krikoyla kaldırmadan önce 

kesinlikle. 
• Tekerlekler yer değiştirildiğinde aracın 

hangi tarafından söküldüğü lastik 
üzerine işaretlenmelidir. 

• Lastikler, kullanım ömürleri boyunca 
hep aynı yöne dönmelidirler. Aracın aynı 
tarafındaki tekerlekler birbiri arasında 
yer değiştirilmelidir. Aksi halde araç 
stabilitesi  olumsuz yönde etkilenir.

• Tekerlekleri hiçbir zaman aracın 
sağından soluna , ya da solundan sağına 
takarak yer değiştirmeyiniz. Yanlış 
yönde dönen lastikler, aracın frenleme 
özelliklerini olumsuz yönde etkiler. 

• Aracınızda her zaman markası, modeli 
ve tüm teknik özellikleri aynı olan 
lastikleri kullanınız.  

BİJON SIKMA TORK DEĞERİ
• Bijonları takarken önce hepsinin sırasıyla 

boşluklarını alınız. Daha sonra resimde 
gösterilen sırayla sıkınız.Bijon tork sıkma 
değeri 300 Nm ‘dir. 
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ACIL DURUMLAR

Acil Durumlar

Aracınızın içerisinde toplam 4 adet emniyet 
çekici bulunmaktadır. Bu çekiçler yalnızca 
üzerine acil çıkış cam etiketi yapıştırılmış olan 
acil çıkış camlarını kırmak içindir. 

Emniyet Çekiçleri

UYARI
• Acil durum çekicini yerinden çekiniz ve 

çıkarınız.
• Acil durumda çıkış camının ortasına 

mümkün olduğunca sert şekilde 
vurunuz.

• Kırılan camı dışarı itiniz.
• Cam kırıklarına dikkat ederek aracı 

boşaltınız.
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Kapıyı Dışarıdan Açma

Acil Çıkış Valfleri

Acil bir durumda yolcu kapısının dışarıdan 
açılabilmesi için şeffaf kapağı açınız. Acil durum 
kapı açma butonuna basarak kapı tesisatının 
havasını boşaltınız. Kapı kanatlarını içten dışa 
doğru çekerek açınız.

Yolcu kapısını dışarıdan kapatmak ve açmak için 
merkezi kilit kumandasını kullanınız.

Kapıyı Dışarıdan Kilitleme

UYARI
• Sürüş sırasında hiçbir zaman yolcu 

kapısını kilitlemeyiniz. 
• Acil bir durumda yolcu kapısından çıkış 

yapılabilmesi hayati önem taşımaktadır. 
Düzenli kontrol yaparak acil çıkış 
valflerinin düzgün çalıştığından emin 
olunuz.
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Acil bir durumda yolcu kapısının içeriden 
açılabilmesi için ön kapı ve orta kapı üzerinde 
acil çıkış düğmesi bulunmaktadır.  

Kapıyı içeriden açmak için;

        Plastik koruyucu kapağı açınız.

        Acil çıkış düğmesine basınız.

        Kapıyı iterek dışarı çıkınız.

Acil Çıkış Valfleri

Kapıyı İçerden Açma

EM
ER

GENCY EXIT

ACİL ÇIKIŞ

UYARI
• Acil çıkış düğmesi yalnızca araç durgun 

haldeyken kullanınız. 

• Aracın hareket halindeyken acil 
çıkış düğmesinin kullanılması trafiği 
olumsuz yönde etkileyebilir, kaza ve 
yaralanmalara neden olabilir. 

1

2

3
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Kullanım ve Kontrol

UYARI
• Günlük sefere başlamadan önce ilk 

yardım çantasının yerinde ve açılmamış 
olduğunu kontrol ediniz.

• İlk yardım çantası içerisinde yer alan  
malzemelerin eksiksiz olduğunu kontrol 
ediniz. 

• Kullanılan malzemelerin yerine yenisini 
koyunuz.

• Çanta içerisinde yer alan malzemelerin 
kullanılabilir durumda olduğu her yıl en 
az bir kez kontrol ediniz.

İlk yardım çantası, sürücü üst bölmesinde 
bulunur. 

İlk Yardım Çantası

Erişim

UYARI
•  İlk yardım çantasındaki  malzemeler 

tedavi amaçlı değildir. Yalnızca ilk yardım  
amaçlı araçta bulundurulurlar.

•  İlk yardım malzemelerini yalnızca 
eğitimli kişiler kullanmalıdır.
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• Aracı güvenli bir yere park ediniz.
• El frenini çekiniz.
• Kapıları açınız ve yolcuları araçtan 

uzaklaştırınız.
• Motoru durdurunuz. 
• Akü ana şalterini kapatınız. 
• Eğer açıksa klimayı ve kalorifer fanını 

kapatınız. 
• Yangın tüpünü kullanarak, yangının 

kaynağına müdahale ediniz.  
• Rüzgar yönünü dikkate alınız, tüpü rüzgara 

karşı kullanmayınız.
•  Tüpün ağzını yer seviyesine ve yangının 

merkezine doğru tutunuz.
•  Önce yangının ön kısmına, sonra yan 

kısımlarına müdahale ediniz.
•  Önce ısınma nedeniyle tehlike yaratabilecek 

daha riskli alanları hedefleyiniz. 
• Uyarı levhalarını diğer sürücülerin 

görebileceği biçimde aracın çevresine 
yerleştiriniz.

• Araca yetkili olmayan kişilerin 
yaklaşmaması konusunda çevreyi uyarınız.

• Yolcuların güvenli bir uzaklıkta olduğundan 
emin olunuz.

1.  Söndürücünün emniyet pimini çekiniz.

2.  Söndürücünün dikey konumda olduğundan 

emin olunuz. 

3. Ağzını yangının alt kısmına doğru tutunuz 

ve söndürücüyü boşaltmak için kolu sıkınız.

4. Bir yangın durumunda yolcuları güvenli bir 

alana boşaltınız.    

5. Her zaman önce kadınları ve çocukları 

boşaltınız.  

Yangın tüpü, sürücü koltuğunun hemen 
arkasında bulunur.  

Yangın Tüpü

Erişim Kullanım Yangın Anında Yapılması Gerekenler

UYARI
• Yangın tüpünün her zaman 

kullanılabilecek durumda olduğundan 
emin olunuz. Düzenli olarak basıncını 
kontrol ediniz.  
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Çeki kancası, erişim kapağının altında yer 
alır. Kancaya ulaşmak için, kapağı yerinden 
çıkartınız. 

Acil durumlarda Karsan hizmet hattını 
Türkiye’nin her yerinden arayarak 7 / 24 
saat çekici ve yerinde onarım hizmetlerinden 
faydalanabilirsiniz.

Çeki Kancası Karsan Hizmet Hattı

BİLGİ
• Araçta frenlerle ilgili bir sorun varsa 

yalnızca Çekme Çubuğu, bir sorun yoksa  
aracın çekilmesi için Çekme İpi ya da 
Çekme Zinciri kullanabilirsiniz.

• Aracı çekmeden önce kontak anahtarını 
yuvasına sokarak  “ I “ konumuna alınız.

• Çekme ipi uzunluğu en fazla 5 metre, 
çekme çubuğu uzunluğu en fazla 1 
metre olabilir.

• Aracınız manuel vitesli ise kısa mesafeli 
çekme işlemlerinde vites kolunu boş 
vites pozisyonunda tutunuz.

• 2,5 metreden daha uzun çekme ipi 
kullanıyorsanız çekme ipi üzerine kırmızı 
uyarı işaretleri koyunuz.

• Aracınızın aydınlatma sisteminde arıza 
varsa, çekmeden önce aracın arkasına 
20x20cm ölçülerinde kırmızı bir reflektör 
koyunuz.

• Çekilecek aracın fren sisteminde bir 
sorun varsa çekme hız sınırı 15 km 
/ saat, herhangi bir sorun yoksa 
maksimum hız sınırı 20 km / saattir.

UYARI
• Aracınız manuel vitesli ise şanzımanın 

zarar görmesini önlemek için 100 
km.’den uzun çekme işlemlerinden önce 
kısa şaftı sökünüz. 

• Aracınızda otomatik vitesli ise 
şanzımanın zarar görmesini önlemek 
için çekme işlemlerinden önce kısa şaftı 
sökünüz.

Çekme İşlemleri
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Yangın, kısa devre ya da elektrik sistemiyle ilgili 
herhangi bir acil durum söz konusu olduğunda 
aracı durdurunuz ve motoru kapatınız. Sağ 
kumanda panelinde bulunan “Akü Elektrik 
Kesme Düğmesi” ni kullanarak aküyü devre dışı 
bırakınız. 

Akü, araç içinde yolcu kapısının hemen 
yanındadır. Aküye ulaşmak için akü 
muhafazasını yerinden çıkarınız. 

Kırmızı kablonun terminal kelepçesini akımı alan 
akünün artı (+) terminaline ve kırmızı kablonun 
diğer kelepçesini akımı veren akünün artı (+) 
terminaline bağlayınız.

Siyah kablonun terminal kelepçesini akımı veren 
akünün eksi (-) terminaline ve siyah kablonun 
diğer kelepçesini akımı alan akünün eksi (-) 
terminaline bağlayınız.

Aküler boşalmışsa veya motor marş 
edilemiyorsa başka bir aracın aküsü kullanılarak 
yeniden şarj edilebilirler. 

Akü takviyesi yapılacak araçları birbirlerine 
temas etmeyecek şekilde yan yana park 
ediniz ve her iki aracın da el frenini çekiniz. 
Her iki aracın akü kapasite ve özelliklerinin 
aynı olduğunu ve akü kutup başlarının 
paslanmadığını kontrol ediniz.

Araç Elektriği

Elektrik Kesme Akü Erişimi Takviye İşlemi

UYARI
Araç hareket halindeyken kesinlikle 
düğmeyi kullanmayınız. Yeniden elektrik 
sistemini devreye almak için düğmeyi eski 
pozisyonuna alınız.
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Yağın akışkanlığını yağ seviye çubuğu ile 
kontrol ediniz. Seviye çubuğundaki yağ katran 
gibi kuru ve su gibi sıvı halde olmamalıdır. 

Motor yağının görevlerinden biri motoru 
temizlemektir. Yağda çözücüler ve deterjanlar 
gibi katkı maddeleri bulunur.

Motor yağı parçacıkların metal yüzeylere 
temasını önler ve motoru korur. Motor çalıştıkça 
motor yağı kirlenir.

Motor yağının elle veya gözle incelenmesi 
bozulmuş olup olmadığının anlaşılmasında 
yanıltıcı olabilir. Yağdaki 2 mm’den büyük 
parçacıklar yağın bozulduğunu gösterir. Kesin 
sonuçlar için, yağ laboratuarda fiziksel ve 
kimyasal analizden geçirilmelidir. 

Motor yağı seviyesini motor durdurulmuş ve 
sıcakken kontrol ediniz, yağ kartere boşalana 
kadar bekleyiniz. Doğru bir yağ seviyesi değeri 
elde etmek için aracı düz bir yüzeye park 
ediniz.

Yağ seviye çubuğunu çıkarınız ve temiz bir 
bezle siliniz. Seviye çubuğunu yuvasına 
sokunuz ve yeniden çıkarınız. İşaretlere göre 
yağ seviyesini kontrol ediniz.

 Motor Yağı Kontrolü

BİLGİ
• Motor yağı seviyesi iki nokta arasında 

değilse, motor yağı miktarı yetersiz veya 
fazladır.

• Yağ seviyesi seviye çubuğundaki iki 
noktanın arasında olmalıdır. Üstteki 
nokta izin verilen en düşük yağ seviyesi. 
Alttaki nokta izin verilen en yüksek yağ 
seviyesini ifade eder.

• Motor yağının atılması tehlikeli 
atık düzenlemelerine göre 
gerçekleştirilmelidir.

• Sisteme motor yağı eklerken yağın 
taşmasını önlemek için gerekli önlemleri 
alınız.

• Yağın rengi koyu veya siyahsa, derhal 
yetkili KARSAN servisine başvurunuz. 

Yağ Kontrol Çubuğu

Yağın Akışkanlığı

Motor Yağının Görevi

Bozuk Motor Yağı
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Hava Filtresi

UYARI
Hava filtresi tıkanmışsa, filtrenin periyodik   
bakım aralığından önce değiştirilmesi tavsiye 
edilir.

UYARI
Daima orijinal KARSAN yedek parçaları ve 
aksesuarları kullanınız. Orijinal olmayan 
parçaların kullanılması performansı olumsuz 
etkileyecek ve aracınızın garantisini tehlikeye 
atacaktır. 

Sökme Kontrol Değiştirme

1.  Hava filtresini sökmek için kelepçeleri 
kendinize çekiniz ve kilitlerini açınız.

2.  Dış kapağı çekiniz ve çıkarınız.

3.  Filtreyi yavaşça kendinize doğru çekiniz ve 
çıkarınız.

• Hava filtresini kontrol etmeden önce 
motorun durdurulduğundan emin olunuz.

• Bakım ve temizleme için hava 
filtresinin sökülmesinden önce motorun 
durdurulduğundan ve kontak anahtarının 
“OFF” (KAPALI) konumda olduğundan emin 
olunuz. 

•  Hava filtresi yeniden takılana kadar asla 
motoru çalıştırmayınız.

• Hava filtresinde bakım çalışmasından 
sonra toz göstergesini sıfırlayınız. Motoru 
çalıştırarak göstergeyi kontrol ediniz

Hava filtresinin değiştirilmesi için Karsan yetkili 
servisine başvurunuz.
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Motor soğutma suyu deposu, aracın arka 
tarafında bulunan motor bakım kapağının 
altındadır.  Depoya ulaşmak için öncelikle ön 
motor bakım kapağını açınız.

Motor Soğutma Suyu

BİLGİ
• Soğutma suyu seviyesini düzenli olarak 

kontrol ediniz.  

• Soğutma suyu seviyesini kontrol 
etmeden önce motorun durduğundan 
emin olunuz. 

• Soğutma suyu seviyesini kontrol 
etmeden önce aracı düz bir yüzeye park 
ediniz.

• Genleşme deposunu asla tam 
doldurmayınız. Düşük soğutma suyu 
uyarı lambası kapanana kadar sıvı 
eklemeye devam ediniz.

•  Depoya damıtılmış su eklendiğinde 
antifriz oranı değişir. Antifriz ekleme 
veya değiştirme işlemleri sadece Karsan  
Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır. 

• Soğutma sisteminin hasar görmesini 
önlemek için, aracı sürmeye devam 
etmeden önce Karsan Yetkili Servisine 
başvurunuz.

Erişim

Soğutma suyu seviyesi “min.” çizgisinin altında 
ise depoya uygun oranda su-antifriz karışımı 
eklenmelidir. 

Soğutma Suyu Kontrolü

MAX

MIN

UYARI
Antifriz karışımında kullanılan suyun 
temiz olduğundan emin olunuz. Karışım 
içerisindeki bulunan tortular motora zarar 
verebilir. Antifriz - su oranları aracın yanında 
verilen bakım kitabında belirtilmiştir.

UYARI
Soğutma suyu seviyesi kontrolü motor 
soğukken yapılmalıdır. Motor sıcak ise 
kesinlikle soğutma suyu depo kapağını 
açmayınız. 
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Motor ve soğutma sistemini korozyona karşı 
korumak için gerekli yoğunluğu elde edene 
kadar motor soğutma suyuna KARSAN 
tarafından tavsiye edilen antifriz ilave ediniz. 

Tavsiye Edilen Antifriz 

SAE J 1034 D Tip Hazır Karışım veya % 50 
Antifriz (12,5 lt) + % 50 Saf Su (12,5 lt)  
kullanınız.

• Motor soğutma suyu eklemesi yapmadan 
önce motoru durdurunuz ve sıcaklığın 
düşmesini bekleyiniz. 

• Dolum kapağını çevirerek açınız ve suyu 
ekleyiniz. Bu işleme depodan su taşana 
kadar devam ediniz.

• Dolum kapağını kapatmadan aracınızı 5 
dakika boyunca düşük devirde çalıştırınız. 

• Bu süre sonunda  su seviyesi azalırsa 
yeniden depo taşana kadar yavaş yavaş su 
ekleyiniz.

Antifriz Ekleme

Antifriz Kullanımı Doldurma - Hava Alma İşlemleri Karışım Oranları

UYARI
Motor sıcak ve çalışıyorken kesinlikle 
soğutma suyu depo kapağını açmayınız. 
İçeride oluşabilecek olan kızgın su buharı 
fışkırarak ciddi yanık ve yaralanmalara 
neden olabilir. 

BİLGİ
Normal şartlarda aracınızda motor soğutma 
suyu olarak %50 Antifriz %50 saf su 
karışımı kullanmalısınız. 

Bununla birlikte antifriz kullanım oranları 
aracın kullanıldığı bölgenin coğrafi şartlarına 
göre de değişiklik göstereceğini unutmayınız.  

Bu nedenle aracınıza uygun antifriz oranını 
öğrenmek için bulunduğunuz yere en yakın 
Karsan Yetkili Servisini arayabilirsiniz. 

BİLGİ
Antifriz, saf suyun kaynama ve donma 
noktasını değiştirir ve sisteminizi 
korozyondan korur. Bu nedenle her zaman 
sisteminizde antifriz bulunmalıdır. 

Zamanla antifrizin korozyon koruması 
azaldığı için garanti ve bakım kitapçığında 
belirtilen zaman aralıklarında sisteminizdeki 
soğutma suyunu değiştirtiniz.  

Dış Hava 
Sıcaklığı

Antifriz 
(Hacmen)

Su 
(Hacmen)

- 25 ° C % 40 % 60

- 30 ° C %45 % 55

- 35 ° C %50 % 50



100

BAKIM BİLGİLERİ

Direksiyon hidroliği deposu aracın arka 
tarafında bulunan motor bakım kapağının iç 
tarafındadır. Depoya ulaşmak için öncelikle 
motor bakım kapağını açınız. 

Direksiyon Hidroliği

BİLGİ
Fren hidroliği seviyesi her zaman MİN ve 
MAX işaretleri arasında olmalıdır. Seviyenin 
azaldığı durumlarda ikaz panelinde uyarı ışığı 
sürekli olarak yanar. 

Diğer Sıvılar

AdBlue Tankı AdBlue Seviyesinin Kontrol Edilmesi

% 99

24.9V

1

0 2

- - -

4 6 8 10 12

AdBlue

2

0

0

odo trip

1/2 1

2 4 6 8 10 12

• AdBlue depo kapağı aracın arka 
bölümündedir.  

• AdBlue seviyesini düzenli olarak kontrol 
ediniz. 

• AdBlue seviyesi düşük ise depoyu uygun 
tip AdBlue sıvısı ile doldurunuz. 

AdBlue göstergesi bilgi ekranında bulunur. 
Ekranlar arası geçiş yaparak ilgili ekran 
üzerinden AdBlue seviyesi kontrol edilir.

AdBlue sıvı takviyesi için asla depodaki sıvının 
tamamen bitmesi beklenmemelidir.
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•  Aracın üzerindeki reçine, kuş pisliği ve 
diğer asitli maddeleri temizlemek için 
asla sert fırçalar ya da kazıyıcı maddeler 
kullanmayınız.

•  Aracı temizlemeden önce motorun 
durdurulduğundan emin olunuz ve 
şanzıman sisteminin soğumasına izin 
veriniz. Aracı asla motor çalışırken 
yıkamayınız. 

•  Motor bölmesinin ve motor bölmesindeki 
yalıtım malzemelerinin temizlenmesi 
işlemleri sadece yetkili KARSAN Yetkili 
Servisleri tarafından yapılmalıdır.

• Plastik yüzeyleri temizlemek için asla plastik 
malzemelerle tepkimeye giren çözücüler 
kullanmayınız.

•  Farların temizlenmesi işlemleri yalnızca 
yetkili KARSAN Yetkili Servisleri tarafından 
yapılmalıdır.

•  Metal olmayan yüzeyleri temizlemek için 
hiçbir zaman tiner gibi aşındırıcı maddeler 
veya çözücüler kullanmayınız.

•  Elektronik parçaların temizlenmesi işlemleri 
sadece KARSAN Yetkili Servisleri tarafından 
yapılmalıdır.

• Elektronik gösterge panelini ve düğmeleri 
temizlemek için asla tiner gibi aşındırıcı 
maddeler ya da deterjan vb.  maddeler 
kullanmayınız.

•  Döşeme, kaplama ve paspaslar kirlenme 
seviyesine göre fırçalayarak, elektrik 
süpürgesi ile veya sabunlu ılık su ile 
temizlenebilir.

Korozyon aracın dış yüzeyinde, bağlantı 
elemanlarında ve mekanik parçalarda oluşabilir.

Korozyon nasıl belirlenir?

Metalin dış yüzeyinde aşınma ve renk değişimi 
paslanma olduğunu gösterir. Metal parçalarda 
korozyon rengi kahverengidir ve alüminyum ve 
çinko parçalarda beyazdır.

Aracın Dış Temizliği Aracın İç Temizliği Korozyondan Korunma

Araç Temizliği

BİLGİ

• Emniyet kemerlerini temizlemek için  
sadece su ve sabun kullanınız. Emniyet 
kemerlerini temizlemek için asla 
kimyasal maddeler kullanmayınız.

•  Emniyet kemerlerine herhangi bir madde 
sokmayınız. Emniyet kemeri tokalarını  
kesmeyiniz, boyamayınız veya 
bükmeyiniz.
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Hava Koşulları

Boyalı ve koruyucu yüzeylerde korozyonu 
önlemek için aracın yüzeyinde biriken nem, kar 
ve çamur gibi hava koşullarına bağlı maddeler 
düzenli olarak temizlenmelidir.

Dış Etkenler

Hava kirliliği, rüzgarla taşınan toz, çakıllar ve 
pislikler aracın koruyucu yüzeylerine zarar 
verebilir. 

Yüzey üzerinde uzun süre kalan kir, kar ve diğer 
dış etkenler gövde yüzeyine hasar verebilir.

Kullanım Koşulları

Araç aşırı derecede sıcak veya soğuk havada 
yıkanırsa gövde yüzeyi çatlayabilir. Çatlaklar 
korozyona neden olabilir.

Aracın Temizlenmesi

Aracın düzenli aralıklarla KARSAN Yetkili 
Servisleri tarafından tavsiye edilen şekilde 
temizlenmesi ve bakım uygulanması korozyon 
tehlikesini azaltır ve servis ömrünü uzatır.

Elle yıkama için, maksimum 50 °C’de sıcak su 
ve uygun yıkama malzemesi kullanınız.

Korozyondan Korunma

Korozyonun Nedenleri Korozyonun Önlenmesi

UYARI
• Aracınızı yıkamak için boya yüzeyinde 

cilayı ve diğer koruyucu kaplamaları 
çıkaran deterjanlar, sabunlar ve diğer 
güçlü kimyasalları kullanmayınız. 

• Tüm kısımlar yıkandıktan sonra, 
kurutmadan önce tüm aracı durulayınız. 

• Artıkların aracın yüzeyinde kalmasına 
izin vermeyiniz. 

• Sadece KARSAN Yetkili Servisleri 
tarafından onaylanan hafif yıkama 
malzemeleri kullanınız. 

UYARI
• Yeni boya ilk aylarda tamamen 

sertleşmez. Bu nedenle, aracı otomatik 
yıkama sisteminde yıkamak yerine ilk 2 
ay boyunca elle yıkamayı tercih ediniz.

• Aracı daima üstten başlayarak alta doğru 
yıkayınız.
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Yeni Araçların Yıkanması

Basınçlı yıkama 2 aydan yaşlı araçlarda 
kullanılabilir. Bu işlem için musluk suyu 
ve KARSAN tarafından onaylanan yıkama 
malzemeleri kullanılabilir.

Basınçlı yıkama için soğuk veya sıcak su 
kullanınız. Üreticiye bağlı olarak, suya %1 ile 
%5  yıkama malzemesi eklenebilir.
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Kış aylarında yolların tuzlanması araçların 
lastiklerinin çekişlerini korumalarına yardımcı 
olur. Diğer yandan tuzun çamurluklarda, bagaj 
bölmelerinde ve alt gövde alanında birikmesi 
paslanmaya neden olur.

Biriken tuz iyi temizlenmezse, aracın şasi, egzoz 
sistemi, fren ve yağ hatları gibi parçaları pastan 
etkilenebilir.

Alt gövde parçalarını korumak için tuz 
birikme alanlarını en az ayda bir yıkayınız ve 
temizleyiniz.

Boyalı yüzey üzerinde suyun düzgün şekilde 
akmasını veya yağmurda damlalar oluşmaması 
için aracın yüzeyine cila sürünüz.

• Asla benzin, tiner veya diğer hidrokarbon 
bazlı çözücülerden oluşan katkı maddelerini 
veya temizlik malzemelerini kullanmayınız.

• Suyu doğrudan herhangi bir elektrikli 
donanıma tutmayınız.

• Basınçlı suyu doğrudan motor bölmesine, 
hava emme alanlarına, aks ve şanzıman 
sisteminin boşaltma deliklerine tutmayınız.

• Basınçlı suyu doğrudan rulmanlara ve 
mafsallara tutmayınız.

• Çizikler, göçükler gibi kazalara bağlı 
hasarlar onarılmadıkları sürece paslanma 
riskini arttırır.

• Gövde yüzeyinin çizilmesini önlemek için 
çakıllı yollarda yavaş sürünüz.

• Jant bağlantılarında oluşan pas lekelerini 
temizleyiniz ve KARSAN Yetkili Servisleri 
tarafından tavsiye edilen şekilde balmumu 
bazlı koruyucular uygulayınız.

Aracı KARSAN Yetkili Servisleri tarafından 
tavsiye edilen şekilde kış koşullarına 
hazırlayınız.

Yüzey üzerinde uzun süre kalan kir, kar ve diğer 
dış malzemeler gibi aşındırıcı etkenler gövde 
yüzeyine hasar verebilir ve kış döneminde daha 
etkilidirler.

Görülen çizikleri ve boya hasarları derhal 
onarınız. Kaplanmayan yüzeylerde paslanma 
oluşur.

Tavsiye edilen bir parlak cila malzemesi ile 
mumlama yapınız. 

Her üçüncü ile beşinci yıkamadan sonra 
aracınızın sıcak mum uygulayınız. 

Sıcak mum uygulamak ve yeniden cilalama 
malzemelerinin kullanılması kirlerin aracın 
yüzeyine yapışmasını önler. Bu, aracın 
yıkanmasını kolaylaştırır.

Mevsimlik Bakım

Kış Koşullarına Hazırlık

Boya Bakımı

Yüzey Koruması

Tuzdan Korunma

Cila

Basınçlı Suyla Yıkama

Onarım
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D : Değiştir K: Kontrol EtPeriyodik Bakım Zamanları ve Sarf Malzemeleri

Kilometre (Km) ÖZELLİK

Belirtilen Km. 
Ulaşılmaması 
Durumunda 

Değişim Zamanı 20
.0

00

40
.0

00

60
.0

00

80
.0

00

10
0.

00
0

12
0.

00
0

14
0.

00
0

16
0.

00
0

18
0.

00
0

20
0.

00
0

22
0.

00
0

24
0.

00
0

Motor Yağı (Sıcak Bölgeler İçin) SAE 5W30 ACEA E6 / API CF Yılda 1 D D D D D D D D D D D D

Motor Yağı (Soğuk Bölgeler İçin) SAE 10W40 ACEA E9 / API CJ-4 Yılda 1 D D D D D D D D D D D D

Motor Yağı Filtresi FPT Yılda 1 D D D D D D D D D D D D

Motor Yağ Seperatörü Filtresi FPT Yılda 1 K D K D K D K D K D K D

Şanzıman Yağı Değişimi (Allison) TES 295İ Allison Onaylı 2 Yılda 1 K K K K K D K K K K K D

Şanzıman Yağ Filtre Değişimi (Allison) Allison K K K D K K K D K K K D

Arka Aks Diferansiyel Yağ Değişimi API GL - 5 SAE 85W90 Yılda 1 K K K D K K K D K K K D

Ön Aks Kuru Yağlama NLGI 2 EP Lityum Kompleks Yılda 1 K D K D K D K D K D K D

Açısal Dişli Kutusu Yağ Değişimi API GL-5 SAE 75W90 Yılda 1 K D K D K D K D K D K D

Hava Filtresi FPT Yılda 1 D D D D D D D D D D D D

Adblue Filtre Değişimi FPT Yılda 1 K D K D K D K D K D K D

Direksiyon Kutusu Yağı Değişimi ATF Dexron 2D Standart 2 Yılda 1 K D K D K D K D K D K D

Direksiyon Yağ Filtre Değişimi (Rezervuar İçi) - Yılda 1 K D K D K D K D K D K D

Motor Soğutma Suyu (Antifriz) SAE J 1034 D Tip Hazır Karışım 2 Yılda 1 K K D K K D K K D K K D

Ön ve Arka Fren Balataları KNORR-BREMSE Yılda 1 K K K K K K K K K K K K
Kardan Şaftı ve Kısa Şaft İstavrozlarının 
Yağlanması 

NLGI 2 EP Lityum Kompleks Yılda 1 D D D D D D D D D D D D

Debriyaj Pedal Boşluğu - Yılda 1 K K K K K K K K K K K K

Debriyaj  Hidroliği Değişimi DOT 4 Standart Yılda 1 K K D K K D K K D K K D

Ön Yakıt Filtresi FPT Yılda 1 D D D D D D D D D D D D

Ana Yakıt Filtresi FPT Yılda 1 K D K D K D K D K D K D
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Periyodik Bakım Zamanları ve Sarf Malzemeleri D : Değiştir K: Kontrol Et

Kilometre (Km) ÖZELLİK

Belirtilen Km. 
Ulaşılmaması 
Durumunda 

Değişim Zamanı 20
.0

00

40
.0

00

60
.0

00

80
.0

00

10
0.

00
0

12
0.

00
0

14
0.

00
0

16
0.

00
0

18
0.

00
0

20
0.

00
0

22
0.

00
0

24
0.

00
0

Klima Ünitesi Filtrelerinin Temizliği - Yılda 1 K K K K K K K K K K K K
Şanzıman Havalandırma Tahliye Tapasının 
Kontrolü ve Temizliği

- Yılda 1 K K K K K K K K K K K K

Açısal Dişli Kutusu Havalandırma Valfinin 
Kontrolü ve Temizliği

- Yılda 1 K K K K K K K K K K K K

Akü Yılda 1 K K K K K K K K K K K K

Gergi Seti Değişimi FPT Yılda 1 K K K K K D K K K K K D

Klima Kayışı FPT Yılda 1 K K D K K D K K D K K D

Kapı Alt-Üst Bademlerinin Vazelinlenmesi NLGI 2 EP Lityum Kompleks Std. Yılda 1 D D D D D D D D D D D D

V Kayış Seti (Alternatör ve Fan Kayışları) FPT Yılda 1 K K D K K D K K D K K D

Aydınlatma ve Sinyal - Yılda 1 K K K K K K K K K K K K

Far Ayarı - Yılda 1 K K K K K K K K K K K K
Elektrik Tesisatının Sıcak bir Komponent ile 
Temas veya Isıya Maruz Kalma Risk Kontrolü

- Yılda 1 K K K K K K K K K K K K

El Freni Kontrolü - Yılda 1 K K K K K K K K K K K K
Hava İşlemi Ünitesi Filtre Değişimi / Yağ Ayırı-
cı Ünitenin Temizliği ve O-ring Değişimi

KNORR-BREMSE Yılda 1 K K D K K D K K D K K D

Silecek Kontrolü - Yılda 1 K K K K K K K K K K K K
Lastik Basınç, Yüzey, Yanak, Diş Profil, Harici 
Hasar Kontrolü ve Gerekirse Değişimi

- Yılda 1 K K K K K K K K K K K K

Lastik Yer Değişimi - Yılda 1 K K K K K K K K K K K K

Bijon Sıkılık Kontrolü - Yılda 1 K K K K K K K K K K K K

Fren ve Debriyaj Sistem Elemanları  Kontrolü - Yılda 1 K K K K K K K K K K K K
Hortum ve Boruların Kaçak, Kesilme, Kopma, 
Ezilme ve İncelme Kontrolü

- Yılda 1 K K K K K K K K K K K K
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A
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Akü Erişimi   ....................................................... 91 
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Bozuk Motor Yağı   .............................................. 92 

C
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Çalıştırma   ......................................................... 62 
Cam Silecekleri  .................................................. 38 
Cam Yıkama   ..................................................... 38 
Çeki Kancası   ..................................................... 90 
Çekme İşlemleri   ................................................ 90 
Cila   100 ...........................................................

D
Debriyaj Koruması   ............................................. 77 
Defroster Kumanda Paneli   .................................. 45 
Diğer Sıvılar   ...................................................... 96 
Dijital Gösterge   ................................................. 49 
Dikiz Aynası Görüş Ayarı   .................................... 67 
Direksiyon Hidroliği  ............................................ 96 
Direksiyon Konum Ayarı   ..................................... 67 
Dizel Yakıt   ......................................................... 80 
Dış Aydınlatmalar   .............................................. 57 

Arka Sis Lambası   ........................................63 
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E
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Emniyet Çekiçleri   ............................................... 85 
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Kontrol   ......................................................69 
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Farların Kontrolü  ................................................ 66 

G
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Geri Yönde Sürüş   .............................................. 75 
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Hararet Göstergesi   .....................................28 
Hız Göstergesi   ............................................28 
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Güneşlik   ........................................................... 48 

H
Hava Filtresi   ...................................................... 93 

I
İç Aydınlatmalar   ................................................ 54
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