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Profil firmy

Solaris Bus & Coach S.A. je předním evropským výrobcem
vozidel hromadné dopravy, jako: autobusy, trolejbusy a
tramvaje.Výrobky polského rodinného podniku, který v
roce 1996 založili Solange a Krzysztof Olszewski, jsou
přítomny ve 30 zemích, v počtu téměř 15 000 kusů.Firma
vlastní čtyři výrobní závody lokalizované ve Velkopolsku,
ve kterých je zaměstnáno celkem 2500 osob.Solaris
zaujímá pozici evropského lídra v oblasti projektování a
výroby nízko- a zcela bezemisních vozidel, včetně
elektrických a hybridních autobusů a trolejbusů.

Solaris Bus & Coach S.A. je rodinná firma, jejímiž
zakladateli a majiteli jsou Solange a Krzysztof Olszewski.V
roce 1996 otevřeli výrobní závod autobusů v obci
Bolechów u Poznaně.Firma zavedla na polský trh
nízkopodlažní autobusy a v krátké době dosáhla v tomto
segmentu pozice lídra.

V roce 2000, po úspěchu na tuzemském trhu, firma
Solaris zahájila exportní činnost.Dnes, po 20 letech
fungování firmy, jezdí autobusy poznaňského výrobce v
Rakousku, Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Dánsku,
Estonsku, Řecku, Finsku, Francii, Španělsku, Izraeli, Litvě,
Lotyšsku, Maltě, Maroku, Německu, Norsku, Polsku,
Portugalsku, Rusku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku,
Švýcarsku, Švédsku, Turecku, Maďarsku, Itálii a Spojených

arabských emirátech.Téměř 15 000 kusů autobusů,
trolejbusů a tramvají jezdí ve více než 600 městech.

Solaris Bus & Coach se od začátku své působnosti
neustále a velmi dynamicky rozvíjí, rozšiřuje svůj
sortiment výrobků o další modely vozidel založených na
nejmodernějších řešeních.Prodejní nabídka firmy Solaris
zahrnuje řadu nízkopodlažních městských autobusů
Urbino, trolejbusy Trollino a meziměstské autobusy
InterUrbino.Vozidla jsou dostupná v různých délkách,
verzích vybavení a pohonů.Portfolio výrobků doplňují
tramvaje Tramino.V nabídce se nacházejí také vozidla
zvláštního určení, založená na podvozku autobusu, jako
např. mobilní stanice pro odběr krve nebo letištní
autobusy.

Determinanty firmy Solaris jsou inovativnost a hledání
řešení, která co nejvíce splňují požadavky cestujících a
řidičů.Firma klade velký důraz na vyvážené využití
přírodních zdrojů a minimalizaci negativního vlivu na
životní prostředí.V roce 2006 firma Solaris, jako první
evropský výrobce, prezentovala sériově vyráběný autobus
s hybridním pohonem.Od roku 2011 se firma stala
evropským lídrem v oblasti e-mobility, kdy zahájila
pravidelnou výrobu elektrických autobusů.

Nejdůležitějšími vlastnostmi, které jsou společné pro
celou řadu výrobků značky Solaris, jsou jejich vysoká
kvalita, životnost a vyspělé technologie.Je to možné díky
využití těch nejlepších automobilových komponentů při
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jejich výrobě.Charakteristickým prvkem vnějšího designu
vozidel Solaris je asymetrické čelní sklo, které zlepšuje
viditelnost při příjezdu na zastávku.Symbol značky –
zelený jezevčík – zdůrazňuje vlastnosti výrobků, jako
ekologie, náklonnost k cestujícím a oddanost podniku
vůči zákazníkům.

Dlouhodobým cílem působnosti firmy Solaris je dosažení
stabilní a upevněné pozice na světovém motoristickém
trhu.Díky inovativním výrobkům a rychlé reakci na
očekávání zákazníků firma Solaris úspěšně konkuruje
mezinárodním korporacím.Solaris věří, že ekonomika,
stejně jako příroda, potřebuje různorodost a je v ní místo
také pro rodinné firmy.

Vážení řidiči
Tento návod k obsluze obsahuje instrukce pro řádný
provoz a obsluhu autobusu. Při jeho zpracování jsme
vycházeli z toho, že personál díky svým zkušenostem a
profesnímu vzdělání je odborně připraven pracovat s
vozidlem. Všechny osoby, které souvisí s obsluhou a
kontrolou autobusu, se musejí seznámit s návodem a
pochopit jeho obsah před první použitím a opravou. Týká
se to především bezpečnostních instrukcí a bezpečnosti
silničního provozu.

Pamatujte prosím na to, že tato publikace nenahrazuje
vnitřní pravidla přepravce ani právní předpisy. Návod k

obsluze je součástí autobusu, proto se v něm musí
nacházet na snadno dostupném místě.

Solaris Bus & Coach klade velký důraz na uspokojení
specifických požadavků zákazníků na doplňkové vybavení
autobusů. Je možné, že ne všechny detaily a výkresy,
které jsou obsaženy v návodu, budou přesně odrážet
skutečný stav.

Návod k obsluze je rozdělen do kapitol. Přesné složení
najdete v obsahu a jednotlivé instrukce a vysvětlení jsou
ilustrovány obrázky a fotografiemi.

V případě problémů s vyhledáváním jakékoliv instrukce
pro příslušnou obsluhu vozidla se obraťte přímo na
Oddělení dokumentace Solaris Bus & Coach.

Přejeme vám příjemnou jízdu autobusem Solaris!

Význam symbolů
V tomto dílenském věstníku jsou pro upozornění na
podstatné informace použity následující symboly.

Dle normy EN 82079-1:2012 jsou rozdělené do 4 skupin.

NEBEZPEČÍ

Symboly upozorňující na vysokou míru nebezpečí smrti
nebo vážného úrazu v případě nedodržení pokynů.
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NEBEZPEČÍ
Znamená bezprostřední ohrožení!

Nedodržení pokynů doprovázených tímto
symbolem znamená ohrožení života a

zdraví a může být příčinou těžkých úrazů
a nehod.

NEBEZPEČÍÚRAZUELEKTRICKÝMPROUDEM
Znamená nebezpečí způsobené vysokým

napětím! Nedodržování doporučení
označených tímto symbolem znamená

ohrožení života.

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
Znamená možnost vzniku nebezpečné
situace! Nedodržování doporučení

označených tímto symbolem znamená
ohrožení života.

VAROVÁNÍ

Symboly upozorňující na střední míru nebezpečí, které
může způsobit smrt nebo vážný úraz v případě
nedodržení pokynů.

VAROVÁNÍ
Znamenánebezpečí!Nedodržování návodů

u kterých se nachází tento symbol
znamená nebezpečí pro zdraví a život, a
může vést k těžkým úrazům a nehodám.

VAROVÁNÍ O HORKÉM POVRCHU
Znamená nebezpečí způsobené horkým
povrchem! Nedodržování doporučení

označených tímto symbolem může vést k
těžkým úrazům.

POZOR

Symboly upozorňující na nízkou míru nebezpečí, které
může způsobit drobné nebo střední úrazy v případě
nedodržení pokynů.

POZOR
Znamená nebezpečí! Nedodržení pokynů
doprovázených tímto symbolem znamená

ohrožení života a zdraví a může vést ke
drobným a středním úrazům.
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POZOR PROSTŘEDÍ
Znamená možnost vzniku nebezpečné
situace! Nedodržování doporučení

označených tímto symbolem může vést k
znečištění prostředí.

INFORMACE

Symboly informativní povahy.

INFORMACE
Znamená doplňující návody a doporučení,

které slouží snadnému provedení
údržbářských a opravárenských prací.

INFORMACE
Znamená doplňující návody a doporučení,

které slouží snadnému provedení
údržbářských a opravárenských prací s

pomocí druhé osoby.

Kontakt

Solaris Bus & Coach S.A.

ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle

62-005 Owińska

Polsko

Tel. +48 61 6672 333

Fax +48 61 6672 310

office@solarisbus.com

www.solarisbus.com

Zastoupení pro Českou republiku

Solaris Czech spol. s r. o.

Radvanická 802/13

715 00 Ostrava - Michálkovice

Tel. +420 596 232 111

Fax +420 596 232 090

info@solarisbus.cz

www.solarisbus.cz
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Solaris Servis

Solaris Bus & Coach S.A.

Servis

Przemysłowa 12

62-095 Murowana Goślina

Polsko

Tel. +48 61 6672 521

Tel. 24 h: +48 601
714 707

service_office@solarisbus.com

Solaris Czech spol. s r. o.

Radvanická 802/13

715 00 Ostrava - Michálkovice

Tel. +420 596 232 111

Fax +420 596 232 090

servis@solarisbus.cz

Solaris Dokumentace

Solaris Bus & Coach S.A.

Oddělení Dokumentace

ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle

62-005 Owińska

Polsko

dokumentacja@solarisbus.com

documentation@solarisbus.com

Dokumentace je k
dispozici na
adrese:

www.magbus.global
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1. Popis vozidla

1.1. Výrobní štítek vozidla
Výrobní štítek se nachází v přední části autobusu vedle
prvních dveří.

OMnU01-0002

OMnU01-0003

1
22

3

4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Číslo evropské homologace typu1

Identifikační číslo vozidla (VIN)2

Kód státu registrace3

Maximální povolená celková hmotnost vozidla pro
registrační účely4

Maximální povolená celková hmotnost vozidla
s přívěsem pro registrační účely5

Maximální povolená hmotnost na každou nápravu pro
registrační účely6-9
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Maximální technicky přípustná celková hmotnost
vozidla10

Maximální technicky přípustná celková hmotnost
vozidla s přívěsem11

Maximální technicky přípustná hmotnost na každou
nápravu

12
-
15

Hodnota součinitele absorpce16

Odchylka svazku potkávacích světel17

Napětí trolejové sítě18

Sériové číslo motoru (variantně)19

Legalizace tachografu20

1.2. Výrobní štítek motoru
Umístění výrobního štítku motoru závisí na jeho typu.

Výrobní štítek motoru CUMMINS CNG

OMnU01-0009

1.3. Výrobní štítek převodové skříně
Výrobní štítek převodové skříně se nachází na jejím
horním víku.
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1.4. Číslo VIN
Identifikační číslo vozidla (VIN) se nachází na rámu
autobusu. Přístup k němu získáte po otevření zadního
poklopu.

OMnU01-0004

SUU xxxx2 BH 0012341

Solaris Bus & Coach S.A.SUU

Počet náprav3

Typ autobusuxxxx
4121 Urbino 18

2017H
I 2018

Označení podnikuB

Pořadové číslo001234

1.5. Autobusy na plyn CNG

1.5.1. Vliv autobusů s CNG na prostředí
Autobusy poháněné plynem CNG musí, jako každé vozidlo
se spalovacím motorem, splňovat normy emise
výfukových plynů Euro VI.

CNG (Compressed Natural Gas) je zemní plyn ve stlačené
podobě.Je to směs lehkých uhlovodíků.Výfukové plyny
motorů poháněných plynem CNG obsahují s ohledem
na čistotu paliva malé množství pevných částic a oxidů
dusíku.Znamená to, že systém filtrace výfukových plynů,
použitý v autobusech s motorem CNG, je značně
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jednodušší než u autobusů s dieselovým
motorem.Použitý pasivní katalyzátor nevyžaduje od řidiče
žádné operace související s čištěním výfukových plynů.
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2. Charakteristika vozidla

2.1. Popis servisních krytů
Servisní kryty ve vozidle umožňují přistup k jednotlivým součástem které vyžadují revize, kontrolu a údržbu.

Servisní kryty se děli na vnější (přístupné z venku) a vnitřní (přístupné z vnitřní strany). Vnější servisní kryty jsou
montované na pantech a držené v otevřené pozici pneumatickými válci. Vepředu autobusu se nadto nahází sklopné
kryty.

INFORMACE
Všechny obslužné poklopy jsou znázorněny pouze schematicky a znázornění se může nepatrně lišit

od skutečného stavu.

2.2. Urbino 18 CNG

2.2.1. Urbino 18 CNG
Charakteristika vozidla Urbino 18 CNG

18000 mmDélka

2550 mmŠířka

3250 mmVýška

24
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2700 mm / 3400 mmPřední / Zadní převis

7° / 7°Úhel sklonu zepředu / zezadu

5900 mm / 6000 mmRozvor náprav

1350 mmŠířka výklenku dveří

28000 kgCelková hmotnost

239 kW - 320 HP - 1356 Nm8900 cm³CUMMINS ISL G E6
320

Typ motoru / Zdvihový objem
válců / Maximální výkon -

točivý moment

Voith DIWA 6Převodovka

1700 lPalivová nádrž

275/70 R22,51Kola

1 Podrobnosti spojené s hodnotami doporučeného tlaku naleznete v Dílenské instrukci.
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6134 5 6

5

45 89107112

 

 

 
OMnU01-0128

3400 6000 5900 2700

18000

7°7°

2550

32
50
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2.2.2. Vnější servisní poklopy Urbino 18 CNG
Za účelem provedení opravářských a údržbářských prací na vozidle je třeba se seznámit s uspořádáním vnějších
servisních poklopů.
Uspořádání vnějších servisních poklopů je charakteristické podle rozměrů autobusu a použitých dílů.
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6134 5 6

5

45 89107112

 

 

 

OMnU03-0091

10

987

6

Přípojky pro vlečení, přípojky pro uvolnění a plnění systému, elektrická zásuvka1

28
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Tažný hák, ventil nouzového plnění vzduchu1

Páka pro otevření předního servisního poklopu, nalévací otvor pro kapalinu do ostřikovačů, tlačítko otevření dveří řidiče2

Mechanismus a motor stěračů, nádržka ostřikovačů, soustava světlometů, VIN3

Olejová nádržka systému řízení, nádržka chladící kapaliny, vyrovnávací nádržka, nádržka hydrostatického pohonu ventilátoru,
vzduchový filtr4

Motor, jednotka přídavného topenívysoušeč vzduchu, lapač oleje, elektroventil ECAS, tlumící nádržka v pneumatickém
systému, plynový filtr, reduktor vysokého tlaku CNG, VIN5

Plnící hrdlo (CNG)6

Pneumatické kontrolní přípojky, hydraulická přípojka převodovky řízení7

Akumulátory, odzemňovací vypínač, vypínač ELWAT8

Motor9

Chladiče10

Obrázek 1: Vnější servisní poklopy - Urbino 18 CNG
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3. Bezpečnost

3.1. Obecné bezpečnostní instrukce
Dodržování bezpečnostních předpisů a postup podle
návodu k obsluze jednotlivých zařízení chrání vozidlo
před nehodami a poškozením.

Osoba řídící vozidlo musí mít příslušné oprávnění.

VAROVÁNÍ
Za nehody a škody způsobené

nedodržením uvedených pokynů odpovídá
řidič nebo vlastník vozidla.

VAROVÁNÍ
Vozidlo je určeno a uzpůsobeno pro

přepravu osob. Využití vozidla pro jiné
účely je v rozporu s předpisy.

VAROVÁNÍ
Řidič nese odpovědnost za svůj život a život

cestujících.

Vozidlo by mělo být vždy v dobrém technickém stavu.
Dodržujte proto bezpečnostní předpisy, řiďte se
jednotlivými návody k obsluze a o všech zjištěných
nedostatcích informujte servis. Všechny informační a
výstražné tabulky musí být nainstalovány na vhodném,
viditelném místě ve vozidle.

VAROVÁNÍ
Prvky výbavy spojené s bezpečností

(bezpečnostní kladívka a nouzové východy,
informační tabulky, brzdový systém, hasicí

přístroje, návrat dveří apod.) je třeba
kontrolovat každý den. Vozidlo s
nefunkčními nebo chybějícími

bezpečnostními prvky by nemělo být
připuštěno k provozu.

VAROVÁNÍ
Před zahájením jízdy proveďte každodenní

obsluhu vozidla.

3.1.1. Bezpečnostní kladívka
Bezpečnostní kladívka se nacházejí v plastových
schránkách na poklopech vzduchových rozvodů a nad
bočními skly. V nouzové situaci slouží k rozbití skla v
okně.
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OMnU02-0001

INFORMACE
Umístění bezpečnostních kladívek závisí

na specifikaci autobusu.

3.1.2. Hasicí přístroje
Hasicí přístroje se nacházejí ve vestavbě pod sklem v
přední části autobusu a jsou snadno přístupné pro řidiče
i cestující.

INFORMACE
Umístění hasicích přístrojů závisí na

specifikaci autobusu.

VAROVÁNÍ
Dodržujte předpisy pro údržbu a výměnu

hasicích přístrojů.

Používání hasicího přístroje

INFORMACE
Návod k obsluze se nachází na hasicím

přístroji
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OMnU02-0002

Požár haste střídavým způsobem, tzn. jednotlivé spuštění
hasicího přístroje by mělo trvat přibližně 2 ÷ 3 sekundy.
Haste přibližně ze vzdálenosti 2 m od plamene -
pamatujte na to, že nejúčinněji hasí oblak prášku a
nikoliv koncentrovaný proud. Hasivo směřujte do místa
požáru co nejracionálněji tak, abyste zajistili odpovídající
účinnost hašení.

Práškový hasicí přístroj nepoužívejte v případech, kdy
požár nehoří plamenem, ale dochází pouze ke žhavení,
kouření nebo např. přehřátí atd. Tento typ hasiva nemá
chladící účinek.

Po likvidaci požáru buďte po určitou dobu připraveni
použít znovu hasicí přístroj, protože existuje
pravděpodobnost opakovaného vzniku požáru.

POZOR
Některá těsnění z umělých hmot mohou
při vysoké teplotě vytvářet plyny, které ve

spojení s vodou vytvářejí kyselinu s
žíravými vlastnostmi. Z tohoto důvodu se

nedotýkejte kapaliny nacházející se ve
vozidle bez odpovídající ochrany.

3.1.3. Výstražný trojúhelník
Výstražný trojúhelník je povinnou výbavou vozidla.

V případě poruchy vozidla je nutné během provádění
prací mimo vozidlo použít oděv s reflexními prvky.
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OMnU02-0004

3.1.4. Autolékárnička
Lékárnička první pomoci se nachází ve schránce na
osobní věci nad sedadlem řidiče.

OMnU02-0005

VAROVÁNÍ
Musíte zajistit, aby lékárnička byla vždy

plně vybavena.

INFORMACE
Umístění lékárničky závisí na specifikaci

autobusu.

3.1.5. Klíny pod kola
Každé vozidlo musí být povinně vybaveno klíny pod kola.

Před jízdou musíte zkontrolovat, zda jsou k dispozici.Klíny
se nacházejí na snadno přístupném místě v prostoru pro
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cestující: mezi sedadly cestujících nad předním kolem
nebo pod sedadly uvnitř autobusu.

V případě parkování na nakloněném, kluzkém povrchu
apod. je třeba zajistit kola hnané nápravy klíny a kola
otáčivé nápravy nasměrovat tak, aby vozidlo nevyjelo na
vozovku, pakliže se náhodně pohne.

OMnU02-0006

INFORMACE
Umístění klínů pod kola závisí na

specifikaci autobusu.

3.1.6. Střešní poklopy
Ve vozidlech Solaris jsou namontovány střešní poklopy.

Střešní poklopy se nesmí používat v zimním období, kdy
hrozí přimrznutí a následné poškození mechanismu
ovládání.

OMnU02-0007

INFORMACE
Střešní poklopy, označené jako nouzové
východy, mohou být v případě nebezpečí
použity k evakuaci cestujících. Za účelem
nouzového otevření střešního poklopu je
nutné jej rozbít pomocí bezpečnostního

kladívka, nebo vytlačit.
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3.2. Požárně bezpečnostní pokyny
Řidič je vystaven mnoha faktorům, které ovlivňují
bezpečnost jak jeho, tak cestujících i ostatních účastníků
silničního provozu. Povědomí o rizicích, schopnost
správně se zachovat a předvídat vývoj situace přispívá
ke zvýšení bezpečnosti a minimalizaci nežádoucích
následků.

Na silnicích z různých příčin často dochází k nouzovému
zastavení vozidel z důvodu nepředvídaných a náhlých
atypických situací. Tyto situace ohrožují bezpečnost v
případě pokračování v jízdě v situaci např. poškození
vozidla, nebezpečí požáru i samotného požáru, dopravní
nehody, povětrnostních anomálií apod.

V případě nutnosti zastavení vozidla z důvodu požáru
nebo jiných abnormálních situací je řidič povinen vozidlo
zastavit. Způsob a místo zastavení vozidla nesmí vytvářet
další nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu.
Cestující i řidič musí mít možnost bezpečně opustit oblast
ohrožení.

• V případě, že dojde k požáru, musíte vzít v úvahu
skutečnost, že rychlá reakce řidiče a podle možností
okamžité zastavení vozidla, které je bezpečné vůči
ostatní účastníkům silničního provozu, zvyšuje
bezpečnost cestujících a řidiče a snižuje následky
vzniklého požáru.

• Zastavení vozidla na silnici by bez ohledu na
povětrnostní podmínky mělo být signalizováno v
souladu s platnými předpisy.

• V případě nouzového zastavení vozidla řidič řídí
evakuaci a současně informuje cestující o nutnosti
opustit vozidlo do bezpečné vzdálenosti.

• Řidič musí co nejdříve po zastavení autobusu vypnout
motor a vytáhnout klíč ze spínací skříňky.

• Pro zachování bezpečnosti musí řidič uzavřít přívod
elektrické energie hlavním vypínačem.

Prevence

Nejjednodušší metodou, jak zvýšit požární bezpečnost
vozidla, je jeho řádná údržba. Provozovatel vozidla je
zejména povinen zajistit preventivní opatření jak při
provádění oprav, pravidelných prohlídek a každodenních
obslužných prací, tak za provozu.

Mezi základní úkoly a povinnosti řidiče patří dbát na to,
aby vozidlo bylo udržováno v čistotě a kontrolovat
dostupnost a funkčnost hasicích přístrojů. Řidič je
povinen znát pravidla používání hasičské výbavy a
způsoby účinného hašení požárů autobusu.

Řidič se také musí bezpodmínečně vyhnout parkování a
zastavování vozidel v blízkosti suché trávy a míst
znečištěných olejem či jinými nečistotami pocházejícími
z jiných hořlavých látek. Zvýšenou pozornost věnujte
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tomu, aby rozžhavený katalyzátor byl v dostatečné
vzdálenosti od všech hořlavých materiálů.

Evakuace cestujících

Evakuace cestujících zahrnuje upozornění a v rámci
možností vyvedení osob z oblasti přímého ohrožení,
přičemž musíte pamatovat na to, že z oblasti ohrožení
je třeba se vzdalovat kolmo ke směru větru. Řidiči vozidel
jsou povinni zajistit cestujícím nejlepší možné podmínky
evakuace.

U vozidel Solaris jsou únikovými východy dveře, okna
označená příslušným symbolem a mohou jimi být střešní
otvory, pakliže se ve vozidle vyskytují. Řidič musí přesně
znát bezpečnostní výbavu vozidla Solaris, způsob jejího
použití a místo její montáže tak, aby během záchranné
akce maximálně zkrátil čas potřebný k jejímu zahájení.

Do chvíle příjezdu hasičů nebo zdravotnické záchranné
služby je řidič povinen řídit záchrannou akci a hašení
požáru.

Úvodní rozpoznání rizik zahrnuje následující činnosti:

• Vyhodnocení situace.
• Určení rozsahu události.
• Vyhodnocení stavu poškozených osob.
• Druh nebezpečného materiálu.
• Zda došlo k úniku látek

Veškerá činnost by se měla provádět v reflexní vestě.

Alarmování

Specifika alarmování záchranných nebo technických
složek může záviset na mnoha faktorech. Firma Solaris
doporučuje, aby každý provozovatel vozidla zavedl interní
předpisy pro alarmování, které zohlední vlastnosti
záchranných složek v dané lokalitě i vlastní technické
zázemí. V nemenší míře je řidič povinen neprodleně
přivolat příslušné záchranné složky na místo události.

Osoba, která oznamuje nehodu, musí uvést následující
informace:

• Přesné místo události, např. adresu, název ulice nebo
kilometr jízdní trasy ve směru do nebo z města, v
němž je oznámení přijímáno.

• Počet a druh vozidel, která jsou účastníky události
(autobusů / trolejbusů, osobních, nákladních vozidel,
typ nákladu).

• Počet poškozených osob ve vozidlech a mimo ně.
• O událost jakého typu se jedná, např. zda je to požár,

najetí vozidel na sebe, sjetí ze svahu, zapadnutí
vozidla do vodního toku či nádrže apod.

• Zda událost provází další okolnosti, např. únik či
emise škodlivých látek a pokud ano, jakých a jaký je
rozsah tohoto úniku.

• Zda byly informovány jiné složky a pokud ano, jaké.
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V rámci možností v co nejkratší době zavřete okna, dveře
a větrací otvory za účelem zamezit výměně vzduchu, která
může způsobit zvětšení rozsahu požáru.

Abyste minimalizovali nebezpečí, musíte především:

• Nepoužívat zdroje nekrytého světla a nekouřit.
• Zajistit vozidlo proti posunutí.
• Zamezit kontaktu s únikem, plynovým oblakem,

výpary, kouřem.
• Nepouštět do ohrožené oblasti postranní osoby, které

se nepodílejí na záchranné akci.
• Určit směr větru.
• Pokusit se utěsnit únik bez vystavování vlastního

zdraví a života riziku (např. toxické látky, žíraviny
apod.).

• Malé úniky zajistit pomocí sorbentu (zemina, písek).
• Ochránit kanalizační jímky před proniknutím

nebezpečných látek, které mohou kontaminovat
životní prostředí.

• Vyčkat na příjezd záchranných složek, poskytnout jim
všechny důležité informace a řídit se pokyny velitele.

Hašení požáru řidičem

Řidič může hasit požár v situacích, které neohrožují
bezpečnost osob podílejících se na záchranné akci. V
případě požáru v komoře motoru minimálněpootevřete
kryt na šířku štěrbiny, která vám umožní zavést hasivo

dovnitř nebo hasivo zaveďte přívodem vzduchu nad
krytem motoru tak, abyste maximálně omezili přístup
kyslíku k hořícímu materiálu. Požár začněte hasit ze
strany, na kterou se požár šíří.

Hasičská výbava

Ve vozidle se nachází hasičská výbava určená k použití
v případě náhlé potřeby. Umístění hasičské výbavy je
označeno příslušným symbolem.

Zásady použití hasičské výbavy

Po okamžitém vyjmutí hasicího přístroje z autobusu jej
držte svisle ventilem nahoru. Strhněte závlačku a namiřte
trysku na oheň, poté stiskněte páku a namiřte proud
hasiva přímo na viditelný plamen. Požár haste střídavým
způsobem, tzn. jednotlivé spuštění hasicího přístroje by
mělo trvat přibližně 2 ÷ 3 sekundy.Haste přibližně ze
vzdálenosti 2 m od plamene - pamatujte na to, že
nejúčinněji hasí oblak prášku a nikoliv koncentrovaný
proud. Hasivo směřujte do místa požáru co
nejracionálněji tak, abyste zajistili odpovídající účinnost
hašení. Práškový hasicí přístroj nepoužívejte v případech,
kdy požár nehoří plamenem, ale dochází pouze ke
žhavení, kouření nebo např. přehřátí atd.Tento typ hasiva
nemá chladící účinek. Po likvidaci požáru buďte po
určitou dobu připraveni použít znovu hasicí přístroj,
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protože existuje pravděpodobnost opakovaného vzniku
požáru.

Řidič poté, kdy dostane požár pod kontrolu, je povinen
o události neprodleně informovat technické služby.

Pokud dojde k události v podobě požáru nebo k jiným
atypickým situacím, je zákazník povinen zaslat
společnosti Solaris v co nejkratší době následující
informace:

1. Popis události s charakteristikou plamene.
2. Detaily vozidla, jehož se tato událost týká:

a. Zákazník:
b. Typ vozidla:
c. VIN:
d. Motor:
e. Datum 1. registrace:
f. Řidič (příjmení, jméno):
g. Datum události:
h. Počet ujetých km ve chvíli události:
i. Poznámky:

3. Zpráva na základě pohovoru provedeného s řidičem,
která obsahuje:

a. Přesný čas, kdy řidič zpozoroval požár.

b. Přesný čas, kdy řidič vypnul zapalování pomocí
klíčku ve spínací skříňce (reakční doba od
zpozorování požáru).

c. Přesný čas přivolání hasičů.
d. Přesný čas příjezdu hasičů (doba příjezdu od

oznámení).
e. Přesný čas, kdy hasičská jednotka ukončila

záchrannou akci (doba jejího trvání až do chvíle
uhašení ohně).

f. Jakým způsobem řidič zpozoroval první známky
požáru?

g. Byl těsně před požárem a ihned po něm
zpozorován pokles výkonu motoru?

h. Byly těsně před požárem a ihned po něm
zpozorovány na ovládací palubní desce jakékoliv
indikace kontrolek, které by signalizovaly atypickou
situaci?

i. Kde byl zpozorován plamen v počáteční fázi požáru
a obdobně ve fázi pozdější (pravá, levá, dolní,
horní strana autobusu)?

j. Byly těsně před požárem a ihned po něm
zpozorovány jakékoliv problémy s ovládáním?

k. Byly těsně před požárem a ihned po něm
zpozorovány jakékoliv problémy s elektrickou
instalací? (např. klimatizace, vytápění apod.)

l. Byly těsně před požárem a ihned po něm
zpozorovány jakékoliv anomálie?
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m. Po jaké době od nastartování vozidla byl požár
zjištěn?

n. Jaká byla reakce řidiče?

4. Případná zpráva od hasičů nebo jiné instituce.
5. Do doby, než výrobce vozidla vyjádří souhlas, nesmí

zákazník do vozidla zasahovat, poněvadž to způsobí
automatickou ztrátu záruky a vůči výrobci vozidla se
nebude možné domáhat jakýchkoliv nároků.

3.3. Únik provozních látek
V případě, že zaznamenáte netěsnost a jakýkoliv typ
úniku provozních látek z autobusu, musíte okamžitě
odstranit jejich příčinu a následky. Musíte zabránit tomu,
aby unikající provozní látky proniky do životního
prostředí!

3.4. Mytí vozidla
Mytí vozidla je povoleno pouze a výhradně v místech k
tomu určených! Zabraňte tomu, aby voda znečištěná
látkami nebezpečnými pro životní prostředí pronikla do
dešťové kanalizace nebo půdy!

3.5. Likvidace odpadů spojených s
provozováním vozidel Solaris
Spotřební materiály použité při provozu vozidla vyžadují
správný způsob likvidace.

POZOR PROSTŘEDÍ
V případě nutnosti skladování

nejrůznějších odpadů je třeba je uchovávat
v nádobách nebo kontejnerech určených

k tomuto účelu.

S nebezpečnými odpady, tedy takovými, které po
proniknutí do životního prostředí mohou pro něj
představovat nebezpečí, postupujte se zvláštní
ostražitostí a neprodleně je předejte k recyklaci nebo
likvidaci.

POZOR PROSTŘEDÍ
Bezpodmínečně dodržujte národní

předpisy spojené s tříděním odpadů, jejich
recyklací a likvidací.

Zvláštní pozornost věnujte těmto odpadům:

• Vyřazené pneumatiky – vzhledem ke své velikosti jsou
pneumatiky jedním z nejproblematičtějších odpadů,
který navíc nepodléhá biodegradaci.
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• Vložky filtrů – vložky filtrů, jako např. olejových a
palivových filtrů, dále pak vložky do sušiček vzduchu
jsou nebezpečnými odpady.

• Akumulátory – vyřazené akumulátory obsahují látky
škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

• Zářivky, žárovky – vyřazené žárovky a zářivky mohou
obsahovat nebezpečné plyny, LED svítidla pak
obsahují elektronický obvod vyžadující recyklaci.

• Vyřazené náhradní díly – díly z plastů jsou označeny
způsobem umožňujícím určit materiál, z něhož byly
vyrobeny.

• Chladicí kapalina – vzhledem k chemickému složení
a znečištění vyplývajícímu z používání kapaliny se
jedná o nebezpečný odpad.

• Hydraulické kapaliny – je zakázáno používat podruhé
již použité hydraulické kapaliny, postupujte s nimi
jako s nebezpečnými odpady.

• Motorový olej – bezpodmínečně dbejte na to, aby olej
nepronikl do kanalizace, do povrchových a spodních
vod ani do půdy!

• Chladivo – uvolněné chladivo expanduje a proniká
do ovzduší. Jelikož je chladivo skleníkovým plynem,
může práci na klimatizačním systému provádět pouze
a výhradně kvalifikovaný personál disponující
příslušným technickým vybavením.

• Čisticí prostředky a prostředky pro péči o vozidlo –
je povoleno používat pouze takové výrobky, které jsou
určené na mytí vozidel. Mýt vozidlo je povoleno pouze

v místech, která mají vyřešené odpovídající nakládání
s odpadní vodou.

• Prázdné nádoby, utěrky a lešticí vatu je třeba
neutralizovat způsobem bezpečným pro životní
prostředí.

3.6. Tankování nádrží CNG
Před tankováním vypněte zapalování. Po tankování
uzavřete zátku plnicího hrdla palivové nádrže. Během
tankování používejte ochranné rukavice. Zařízení, ze
kterého je tankován autobus, musí být vybaveno lapačem
oleje.

Plnění plynem

Vestavěné čidlo (zvláštní výbava) automaticky vypíná
zapalování při otevření zátky hrdla palivové nádrže.
Proces tankování lze sledovat na manometru.

POZOR
Povolený tlak tankování činí 200 bar.

Sled činností během tankování:

• povolte a otevřete zátku
• sundejte pryžový kryt zátky plnicího hrdla palivové

nádrže
• připevněte a zajistěte přívodní hadici
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• přesuňte rameno ventilu do polohy „Otevřeno“
• zahajte tankování
• před odpojením přívodní hadice přesuňte páku do

polohy „Zamčeno“
• odpojte hadici.

POZOR
Během odpojování přívodní hadice dochází

k úniku plynu z hadice.

POZOR PROSTŘEDÍ
Nevhodné zacházení s palivem vytváří
riziko pro člověka i životní prostředí.

• připevněte pryžový kryt zátky hrdla palivové nádrže
• zavřete a zajistěte zátku plnicího hrdla palivové

nádrže.

Pokud je nutno vyprázdnit plynové zařízení, je potřeba
otevřít vypouštěcí ventil. Postupujte při tom zvlášť
opatrně.

2

3

CNG
Erdgas
NaturalGas

1

Manometr tlaku plynu1

Přípojka pro tankování2

Ventil doplňování paliva3

Tankování nádrží CNG

Nevyžadují se dodatečná omezení pro tankování CNG,
když:

• okolní teplota je vyšší než -12°C, nebo
• zbytkový tlak je větší než 7 bar, nebo
• nádrž byla vystavena teplotě nad 16°C po dobu 8

hodin, po umístění v okolní teplotě pod –12°C při
tlaku menším než 7 bar. Taková situace může nastat
během uskladňování nádrží CNG před jejich
očekávaným použitím.
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Nádrže se zbytkovým tlakem nižším než 7 bar, a když je
okolní teplota nižší než -12°C, musí být plněny podle níže
uvedeného postupu:

1. Naplňte nádrž CNG tlakem 31 ± 3 bar přímo z
kompresoru(ne z kaskádového skladu).

2. Počkejte jednu hodinu.
3. Proveďte standardní postup tankování do povolené

úrovně.

POZOR
Nepřipusťte vznik vakua v nádrži! Pokud

dojde ke vzniku vakua, musí být nádrž před
opětovným naplněním otevřena do

atmosféry a vystavena teplotě vyšší než
16°C po dobu 8 hodin.

POZOR
Nádrž CNG není určena pro skladování
kapalného zemního plynu. Následkem

tankování CNG ze studeného kaskádového
zásobníku pod vysokým tlakem do prázdné

nádrže CNG může dojít ke zkapalnění
zemního plynu.

3.7. Bezpečnost řidiče a cestujících

VAROVÁNÍ
Bezpečnostní zařízení je třeba každý den
kontrolovat z hlediska jejich fungování a
kompletnosti. Vozidlo se nesmí používat,

pakliže jsou bezpečnostní zařízení
poškozena nebo dokonce zcela chybí.

Všechna bezpečnostní zařízení by měla být
aktivní (zapnutá), není povoleno vynechat
jakékoliv zařízení, má to vliv na bezpečnost
jak cestujících, tak řidiče a vede to k tomu,

že vozidlo nezíská povolení k provozu.

VAROVÁNÍ
Za fungování bezpečnostních zařízení je

zodpovědný provozovatel vozidla. Autobus
je určený a uzpůsobený pro přepravu osob.
Využití autobusu pro jiné účely je v rozporu

s předpisy.

INFORMACE
Vozidlo je vybaveno střešními poklopy,

únikové východy jsou označeny na sklech
informačními nálepkami, výstražnými

tabulkami a instrukcemi.
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INFORMACE
Autobus je uzpůsoben pro přepravu osob
s omezenou pohyblivostí. Každý autobus
je vybaven informační nálepkou, která

uvádí počet míst k sezení, k stání a míst
pro osoby s omezenou pohyblivostí.

INFORMACE
Vozidla Solaris jsou uzpůsobena pro

přepravu elektrických invalidních vozíků a
jízdních pomůcek osob se sníženou

schopností pohybu, jejichž konstrukce
umožňuje je bezpečně připnout pomocí

bezpečnostních pásů, kdy celková
hmotnost (včetně uživatele) nepřekračuje
300 kg. Konečné rozhodnutí o možnosti

přepravy elektrických jízdních pomůcek je
v kompetenci řidiče, přičemž by mělo být
učiněno v souladu s právními předpisy

platnými v daném státě.

INFORMACE
Před použitím plošiny je třeba ji
zkontrolovat z hlediska technické
způsobilosti a výskytu případných

poškození.

Bezpečnost jak cestujících, tak řidiče je velice
podstatnou otázkou, proto je také třeba kontrolovat:

• pasivní bezpečnostní systémy z hlediska fungování
jakož i opotřebení

• únikové východy z hlediska správného fungování jakož
i přístupu

• přítomnost jakož i čitelnost výstražných a
informačních tabulek a instrukcí

• nouzová zařízení z hlediska jejich umístění jakož i
kompletnosti (hasicí přístroje, lékárničky,
bezpečnostní kladívka)

• správné fungování návratu dveří
• správné fungování brzdového systému
• uzavření všech vnějších servisních poklopů
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• stav a naplnění pneumatik, stav osvětlení, signalizaci
poškození a stavů, vyrovnanou polohu autobusu.

VAROVÁNÍ
Před zahájením jízdy je řidič pokaždé

povinen ověřit a zkontrolovat výše popsané
body. Nesplnění této povinnosti může vést
k poškození autobusu a způsobit nebezpečí

v silničním provozu.

VAROVÁNÍ
Za nehody a škody způsobené

nedodržením uvedených pokynů a
vyplývající z chybného používání vozidla
zodpovídá řidič autobusu nebo osoby

pečující o způsobilost vozidla.

3.8. Umístění výstražných tabulek a
instrukcí

Povolený počet cestujících je uveden nad
pracovištěm řidiče nebo také vedle předních
dveří na krytu přední směrové tabule.

Hasící přístroj se nachází u předního východu
nebo může být umístěn také nad předním
kolem.

Lékárnička se nachází nad pracovištěm řidiče
ve skříňce.

Zákaz kouření je uveden nad pracovištěm řidiče
nebo na krytu přední směrové tabule.

Bezpečnostní kladívka se nacházejí v úchytech
na bezpečnostní kladívka na poklopech
střešních otvorů nebo okenních sloupcích a
střešních oknech.

Nouzový východ - nachází se na bočních sklech
a zadním skle.

Zámek sklopného okna - nachází se na všech
sklopných oknech.

Ventil nouzového otvírání dveří z vnější strany
se nachází vedle dveří, z vnitřní strany se
nacházejí nad dveřmi.
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3.9. Bezpečnostní pásy

VAROVÁNÍ
Pásy si musíte zapnout před rozjezdem

vozidla a odepnout po jeho
zastavení.Funkčnost bezpečnostních pásů
a jejich stav musíte zkontrolovat nejméně
jednou týdně!Je zakázáno používat vozidlo

s poškozenými bezpečnostními pásy.

VAROVÁNÍ
Bezpečnostním pásem lze zapnout pouze
jednu osobu.Je zakázáno zapínat společně
s osobou jakékoliv jiné předměty, protože
pás v případě nehody nebude dostatečně
chránit.Pásy, u nichž byly provedeny změny,

nemohou v případě nehody efektivně
chránit proti úrazům.

Ve vozidlech Solaris jsou namontovány
bezpečnostní pásy řidiče a mohou být
namontovány bezpečnostní pásy pro
cestující. Před zapnutím bezpečnostních
pásů si musíte nastavit sedadlo.Nastavení
délky bezpečnostních pásů probíhá
automaticky.

Bezpečnostní pásy musíte kontrolovat z hlediska:

• prodření, drsnosti, prasknutí švů a pokrčení,
• ukotvení pásů z hlediska bezpečného připevnění,
• kontroly funkčnosti zámků pásů.

VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás nesmí obepínat krk,

zasekávat se, ani být v kontaktu s ostrými
hranami.Musí přiléhat dostatečně těsně k

tělu.

Zapínání bezpečnostních pásů řidiče a cestujících:

• bezpečnostní pás přetáhněte ve výšce boků a ramen
(pás nesmí být přetočený),

• bederní pás přetáhněte ve výšce kyčelních kloubů,
• rameno zámku zapněte,
• pás uvolníte stisknutím červeného tlačítka na zámku

a jeho vytažením.
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OMnU02-0013

INFORMACE
Automatický naviják v případě prudkého
zabrzdění nebo prudkého trhnutí pásem

zablokuje pás.

INFORMACE
Bezpečnostní kladívka mohou mít

integrovaný nůž na přeříznutí pásů. V
případě nehody přeřízněte bezpečnostní

pás.

3.10. Postup v nouzových situacích
V nouzových situacích je řidič povinen zapnout výstražná
světla a provést evakuaci cestujících z vozidla.

V případě nebezpečí může řidič a cestující opustit vozidlo
označenými nouzovými východy.

K rozbití skel, která jsou označena jako nouzový východ,
slouží bezpečnostní kladívka.

3.11. Postup v situacích, které mohou
signalizovat vznik závady
Reakce řidiče by měla především spočívat ve snížení
rychlosti jízdy, dojetí k nejbližší zastávce a informování
technického personálu.Pokud je to možné, zjistit příčinu
závady a sdělit předběžnou diagnózu.

Řidič je povinen zareagovat na:

• nestandardní zápach a kouř, který vychází z autobusu,
• zvuky a vibrace, které mohou signalizovat vznik

závady.
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3.12. Systémhašení požáru vmotorové
komoře
V ohrožených místech, např. motor a nezávislé topení,
může být jako volitelné vybavení vozidla nainstalován
systém hašení požáru. Požár v komoře motoru
zaznamená detekční linka, která vyšle signál do řídící
jednotky, která spustí systém automatického hašení. Jeho
úkolem je minimalizace následků případného požáru.
Systém je výkonnější a bezpečnější než běžné hasící
přístroje, protože pracuje automaticky a po zjištění
požáru okamžitě začíná hasit plamen. Jedinečné složení
hasící látky okamžitě uhasí ropné produkty tak, že odvede
kyslík z okolí požáru, což má vliv na ještě větší účinnost
hašení.

Postup v případě požáru a reakce systému:

• okamžitě zastavit autobus
• po úplném zastavení otevřít dveře
• evakuovat cestující na bezpečné místo
• informovat nejbližší dispečink.

INFORMACE
Technická závada, např. přerušení kabelu,
může způsobit, že zazní zvukový signál a

na palubní desce řidiče se objeví piktogram
POŽÁR. V takovém případě musíte okamžitě

odstranit vzniklou závadu.

3.13. Nouzové vypnutí instalace 24 V
Možnosti nouzového vypnutí instalace 24 V:

Nouzový vypínač 24 V - u řidiče z boku.

Použití tohoto vypínače způsobí vypnutí motoru,
přerušení napájení 24 V a spuštění nouzových světel.

Obsluha nouzového vypínače 24 V

Blokace klávesy (pro uvolnění přesuňte směrem
doprostřed)
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Obsluha nouzového vypínače 24 V

Nahoře: Vypnutí napájení
Dole: Zapnutí napájení

Dioda informující o přerušení napájení

VAROVÁNÍ
Nouzový vypínač 24 V se používá pouze
během stání z důvodu vypnutí motoru,
posilovače řízení, systému ABS.Autobus

nebude připraven k použití.

Nouzový vypínač 24 V ELWAT s diodou - pod vnější
poklopem autobusu.

Použití tohoto vypínače způsobí vypnutí motoru,
přerušení napájení 24 V a spuštění nouzových světel.2

OMnU02-0016

ON
OFF

Obsluha vypínače ELWAT

Zapnutí napájení,ON

Vypnutí napájení.OFF

2 Variantně
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Uspořádání nouzových vypínačů

OMnU02-0020

1

2

Nouzový vypínač u řidiče z boku

1

Vypínač ELWAT2

3.14. Postup pro vypnutí napájení 24 V
Před plánovanou delší odstávkou nebo v případě, že se
zasekne elektrická invalidní plošina, je třeba zcela
vypnout napájení 24 V v autobusu.

Pro vypnutí napájení 24 V proveďte následující úkony v
uvedeném pořadí:

1. vypněte motor;
2. po zhasnutí kontrolky vypněte napájení vypínačem

ELWAT;
3. následně vypněte napájení odzemňovacím vypínačem.

OMnU02-0040
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Vypnutí napájení 24 V se provádí stisknutím páky a
jejím otočením o 90 stupňů proti směru hodinových
ručiček.

VAROVÁNÍ
Odzemňovací vypínač 24 V není

nouzovým vypínačem!

3.15. Nouzovéuvolnění parkovací brzdy
Nouzové uvolnění parkovací brzdy se provádí v případě,
kdy je v systému příliš nízký tlak.

INFORMACE
Povolení spočívá ve stlačení pružin v

kombinovaných válcích zadní nápravy nebo
se může být provedeno zapojením

stlačeného vzduchu z vnějšího zdroje k
přípojce nouzového plnění.

VAROVÁNÍ
Před nouzovým uvolněním parkovací brzdy
musíte vždy zajistit vozidlo proti stočení.

OMnU02-0022

3.16. Nouzové uvolnění zastávkové
brzdy
Zastávkovou brzdu můžete v případě poškození
vzduchové instalace uvolnit nouzovým uvolněním.

Postup v případě poškození:

• zvedněte červený kryt přepínače
• přesuňte přepínač.
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OMnU02-0023

3.17. Nástavba pro převoz zavazadel
Autobus může být vybaven dodatkovou nástavbou3pro
převoz lyží, zavazadel, atd. Montáž spočívá na
zašroubování šroubů do zadní části autobusu.

VAROVÁNÍ
Neotvírejte zadní kryt věže motoru, když
jsou našroubovány šrouby v zadní stěně.

Nebezpečí poškození skla!

OMnU02-0024

3 Variantně
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4. Obsluha

4.1. Funkčnost vozidla
Funkčnost vozidla je velice důležitý faktor ovlivňující
bezpečnost řidiče a všech cestujících, ale také pohodlí
při jízdě. Systematičnost a důslednost konání, to jsou
nezbytné podmínky k udržení funkčnosti vozidla.

4.1.1. Kontrola hladiny motorového oleje
Kontrolu je třeba provést na rovném povrchu (vozidlo
musí stát vodorovně) před spuštěním motoru nebo cca
30 minut po jeho vypnutí (olej by měl stéct do olejové
vany).

Kontrolu hladiny oleje je možné provést manuálně
pomocí kontrolní měrky.

Pro změření hladiny motorového oleje vyjměte kontrolní
měrku.Hladina oleje v motoru by měla na měrce zanechat
stopu mezi značkami minimální a maximální úrovně.

OMnU03-0004

МАX MIN

4.1.2. Každodenní obsluha
Každodenní kontrola zahrnuje úkony pro ověření:

• stavu a dostupnosti hasicích přístrojů,
• dostupnosti lékárničky,
• stavu a dostupnosti bezpečnostních kladívek,
• vyrovnání autobusu,
• výskytu případných úniků provozních kapalin,
• blokace skříně akumulátorů,
• stavu osvětlení,
• stavu dotažení matic kol,
• signalizaci poškození a hlášení.
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INFORMACE
• Rozšířená elektronika vozidla způsobuje

vysoký příkon v pohotovostním režimu
nebo v režimu bdělosti.

• Delší stání vozidla se zapnutou
elektronikou může vést k vyčerpání
akumulátorů a v důsledku k jejich

poškození.
• Kontrolujte pravidelně úroveň nabití

akumulátorů a v případě potřeby je
dobijte z externího zdroje.

Před každým zahájením jízdy navíc zkontrolujte:

• hladinu oleje v motoru (před jeho nastartováním),
• tlak oleje v motoru,
• zásobu paliva a AdBlue,
• stav a tlak pneumatik,

INFORMACE
Před zahájením jízdy proveďte zrakovou
kontrolu naplnění pneumatik. Příliš
dosedající pneumatika je známkou
příliš nízkého tlaku. Pokud v
pneumatikách není vzduch, informujte
technický personál – pokračovat v jízdě
je zakázáno. V případě nízkého tlaku
nebo poškození pneumatik, které
nezpůsobuje úbytek vzduchu, můžete
pokračovat v jízdě, avšak co nejrychleji
informujte technický personál, který
rozhodne o dalším postupu.

V případě podmínečné jízdy s příliš
nízkým tlakem v pneumatikách dbejte
zvýšené ostražitosti.

INFORMACE
Elektronické systémy měření tlaku a

teploty v pneumatikách nezbavují řidiče
povinnosti provést jejich zrakovou

inspekci před zahájením jízdy.

• fungování dveří (včetně návratu dveří),
• soustavu indikátorů na palubní desce (zejména

indikátory informující o hladině motorového oleje,
tlaku vzduchu v pneumatickém systému, provozním
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tlaku parkovací brzdy). Veškeré odchylky v jakémkoliv
z těchto systémů bude signalizovat příslušná
rozsvícená kontrolka spolu s hlášením zobrazeným
na displeji,

• nastavení zrcátek (vůči sedadlu řidiče),
• čistotu skel,
• hladinu kapaliny do ostřikovačů,
• odblokování dveří,
• uzavření a zajištění všech vnějších servisních poklopů,
• vůli volantu (manuálně) – pokud při otočení volantem

o úhel asi 15 stupňů (nebo větší) přední kola nereagují
(neotáčí se), je to známka závady v systému řízení,

• funkčnost tachografu4,
• fungování brzd (po rozjetí).

VAROVÁNÍ
V zimním období je třeba pamatovat

zejména na mechanické očištění předního
skla a bočních skel od sněhu a ledu (okna

řidiče a 1. dveří). Pro zkrácení doby
odstraňování námrazy se doporučuje

namířit proud horkého vzduchu ze systému
vytápění na přední sklo a zapnout

elektrický ohřev (pokud je k dispozici) skla
okna řidiče a 1. dveří.

POZOR
Nezapomeňte postupně důkladně

odstraňovat sníh a led z předních skel,
stěrek stěračů a ramen stěračů po celé

jejich délce. Zanedbání těchto prací může
způsobit poškození ramen stěračů i

předního skla.

INFORMACE
Pokud se v průběhu používání vozidla

vyskytnou poruchy nebo hlášení na palubní
desce, je třeba to nahlásit technickému
personálu neprodleně po skončení jízdy.

4.1.3. Týdenní obsluha
Týdenní kontrola zahrnuje úkony pro ověření:

• fungování ventilů nouzového otevření dveří,
• odstranění vody z pneumatického systému (po

sejmutí ochranných čepiček z pneumatických přípojek
stiskněte středovou (bílou) část ventilu a přidržte ji
do chvíle, až bude pneumatický systém zcela zbaven
vody).

4 Variantně
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OMnU03-0005

INFORMACE
Pro zabránění nadměrnému úbytku

vzduchu v systému provádějte tento úkon
při zapnutém motoru.

4.2. Přední osvětlení

OMnU03-0006

5

6

4
3
2
1

Potkávací světla
1 2 x LED

2 x Halogen (H11)

Dálková světla
2

2 x LED
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2 x Halogen (H11)

Směrová světla
3

2 x LED

Mlhová světla
4 2 x LED

2 x Halogen (H11)

Světla pro denní svícení
5

2 x LED

Obrysová světla
6

2 x LED

4.3. Boční osvětlení

2

1

OMnU03-0007

Směrová světla
1

2 x LED

Boční obrysová světla
2 U12 - 10 x LED

U18 - 16 x LED
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4.4. Zadní osvětlení

1

62 4 35

7

OMnU03-0011

Brzdová / poziční / směrová světla
1

2 x LED

Směrová světla
2

2 x LED

Brzdová / poziční světla
3

2 x LED

Zpětná světla
4

2 x LED

Mlhová světla
5

2 x LED

Osvětlení registrační značky
6

2 x LED

Odrazky7

4.5. Čištění madel
Na čištění madel postačí ve většině případů měkký hadřík
nebo houbička zvlhčená vodou s mycím přípravkem.Jiným
způsobem je odstranění nečistot pomocí vlhké látky z
mikrovláken.

Stopy prstů na povrchu z nerezové oceli působí více
problémů, když jsou madla nová. Po několika týdnech
používání už nebudou vidět tolik jako na úplně novém
povrchu.

Čistící prostředky s obsahem bělidel, chloridů nebo
silných kyselin mohou poškodit povrch z nerezové oceli.
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Prášky nebo jiné přípravky s brusnými vlastnostmi
zanechají rýhy, proto je jejich používání zakázáno.

4.6. Čištění sedadel
Skvrny na čalounické látce odstraňte pomocí běžných
čistících přípravků určených na čištění čalounění.Je
zakázáno používat žíravé a agresivní prostředky a ředidla,
která by mohla způsobit odlupování nebo odbarvení
látky.

Těleso a nástavec můžete čistit a udržovat pomocí
přípravků určených na údržbu hliníku a umělých hmot.

Je zakázáno používat žíraviny nebo agresivní
přípravky.Doporučuje se vyzkoušet nový čistící přípravek
v koncentrované formě na méně viditelném místě.Pokud
zjistíte, že použití čistícího přípravku způsobilo poškození
povrchu, okamžitě jeho používání přerušte.

4.7. Čištění podlah a bočních stěn
Podlahy a boční stěny čistěte běžnými čistícími přípravky.

Tam kde je to možné, se doporučuje použít na čištění
podlah elektrické přístroje.K umytí ostatních, těžko
dostupných ploch můžete použít mop.Úklidový personál
by měl usilovat o to, aby se na podlahové krytině stále
nacházela vrstva ochranného povlaku.Ochranný povlak

zajišťuje protiskluzové vlastnosti podlahy a zvýšenou
odolnost proti zašpinění.
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5. Prvky řízení

5.1. Prvky ovládání
Autobusy Solaris Urbino jsou vybaveny moderní a
ergonomickou palubní deskou.Palubní deska umožňuje
plynulé nastavení výšky podle individuálních potřeb
řidiče.

5.2. Palubní deska řidiče – VDO+

R
ADBLUE

F

STOP

!

2

3

45 9 6 4

10

8

11 OMnU04-0001

1 7

Tachometr1

Sada kontrolek2

LCD displej3

Tlačítka4

Přepínač vnějších světel5

Zastávková brzda6

Tlačítka ovládání dveří7

Tlačítka ovládání převodovky8

Otáčkoměr9

Ukazatel hladiny paliva10

Ukazatel teploty chladicí kapaliny11

R
ADBLUE

F

STOP

!

OMnU04-0092

4

30

16 17

29

18

31

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3

32

Tachometr1
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ASR

2

Kontrolka tachografu

3

!

Levý ukazatel směru

4

Zadní mlhová světla

5

Přední mlhová světla

6

Dálková světla

7

Potkávací světla

8

Červená kontrolka STOP

9
STOP

Pokud se na displeji palubní desky řidiče rozsvítí
červená výstražná kontrolka STOP, která
signalizuje, že došlo k poruše, je třeba vozidlo
okamžitě zastavit (aniž by řidič ohrozil silniční
provoz).Spolu s červenou kontrolkou STOP se
rozsvítí kontrolka systému, v němž došlo k poruše.

VAROVÁNÍ
Je zakázáno pokračovat v jízdě!

O vzniklé poruše informujte servis.

Žlutá výstražná kontrolka

10

Pokud se rozsvítí žlutá výstražná kontrolka, musí
řidič zastavit vozidlo (aniž by ohrozil silniční
provoz) a zjistit příčinu jejího rozsvícení.Spolu s
kontrolkou se rozsvítí dodatečné hlášení s
piktogramem informujícím o příčině chyby nebo
výstrahy.

VAROVÁNÍ
V jízdě je možné pokračovat při
zachování zvýšené opatrnosti.
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Požadavek invalidní osoby na zastavení

11

Požadavek na zastavení - dětský kočárek

12

Dveře otevřené / zavřené

13

Zastávka na znamení

14

Pravý ukazatel směru

15

Otáčkoměr motoru16

Kontrolka tlaku oleje v motoru

17

Červená kontrolka motoru

18

Chyba nabíjení

19

Retardér aktivní

20

R

Chyba osvětlení

21

POŽÁR!

22

Parkovací brzda

23
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Chyba systému čištění výfukových plynů

24

Chyba převodovky

25

Chyba brzdového systému

26

Chyba ABS

27

Rezerva AdBlue

28

ADBLUE

Ukazatel paliva s kontrolkou rezervy

29

Komunikační displej, menu30

Ukazatel teploty chladicí kapaliny31

Příliš vysoká teplota chladicí kapaliny

32

5.3. Piktogramy - MOKI3, DMUX3
Piktogramy zobrazované na displeji palubní desky jsou
rozděleny do 4 skupin:

Piktogramyzobrazenénapanelu řidiče společně
s rozsvícením červené kontrolky

PORUCHA MUXMUX
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4)

PORUCHA Motor PCAN

POZOR Nízká hladina chladicí kapaliny

Plynový pedál porucha

PORUCHA Motor

PORUCHA Filtr CRT
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Piktogramyzobrazenénapanelu řidiče společně
s rozsvícením červené kontrolky

PORUCHA Převodovka PCAN

PORUCHA Převodovka

PORUCHA Retardér PCAN

PORUCHA Retardér

PORUCHA EBS PCAN

PORUCHA ABS PCAN

PORUCHA EBS

PORUCHA ABS

POZOR Nízký tlak 1. brzdový okruh

POZOR Nízký tlak 2. brzdový okruh

POZOR Nízký tlak 3. náprava

PORUCHA Opotřebované brzdové obložení

PORUCHA Dveří BCAN

PORUCHA ECAS PCAN

Piktogramyzobrazenénapanelu řidiče společně
s rozsvícením červené kontrolky

PORUCHA ECAS

PORUCHA Kloub PCAN

PORUCHA Kloub

POZOR Kritický úhel zlomení kloubu

PORUCHA Tachograf ICAN

PORUCHA Únik plynu

POZOR Ruční brzda nouzové uvolnění

PORUCHA Relé +15

POZOR Požár v komoře motoru

PORUCHA 3. náprava PCAN

PORUCHA 3. náprava

PORUCHA Absence nabíjení baterií

POZOR Napětí < 21V

PORUCHA Napětí > 30V
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Piktogramyzobrazenénapanelu řidiče společně
s rozsvícením červené kontrolky

POZOR Zapnuté nouzové otevírání dveří

POZOR Vysoká teplota chladicí kapaliny

POZOR Absence tlaku oleje

Příliš nízký tlak oleje

DPF znečištěn

Výfukový systém porucha

Úroveň sazí vyžaduje servis

Přehřátí výfukové soustavy

Hladina oleje velmi nízká

Piktogramyzobrazenénapanelu řidiče společně
s rozsvícením červené kontrolky

Okamžitě vypni motor

Piktogramyzobrazenénapanelu řidiče společně
s rozsvícením žluté kontrolky

ZÁVADA Převodovka

POZOR Nízká hladina chladicí kapaliny

Mezně opotřebená převodová skříň

ZÁVADA Filtr CRT

POZOR Znečištěný vzduchový filtr

POZOR Voda v palivu

POZOR Nízký tlak CNG

ZÁVADA Systém chlazení

ZÁVADA Doplňování oleje

ZÁVADA Systém čištění výfukových plynů

Výkon motoru omezen

Startér přehřátý

Příliš vysoké otáčky motoru
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Piktogramyzobrazenénapanelu řidiče společně
s rozsvícením žluté kontrolky

Plynový pedál závada

Stiskni brzdový pedál

Závada ventilu vytápění na motoru

ZÁVADA EBS

ZÁVADA ABS

POZOR Vysoké opotřebení brzdového obložení

ZÁVADA Dveří

ZÁVADA ECAS

ZÁVADA Kloub

POZOR Napětí < 23V

ZÁVADA Alternátor 1

ZÁVADA Alternátor 2

ZÁVADA Alternátor 3

Piktogramyzobrazenénapanelu řidiče společně
s rozsvícením žluté kontrolky

ZÁVADA Alternátor 4

POZOR Zastávková brzda nouzové uvolnění
! ZÁVADA Netěsnost v plynové instalaci

ZÁVADA Vytápění Klimatizace

ZÁVADA Vytápění Klimatizace / BCAN

ZÁVADA Systém čištění výfukových plynů

ZÁVADA RetardérR

ZÁVADA 3. náprava

ZÁVADA Systém detekce požáruF
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Piktogramyzobrazenénapanelu řidiče společně
s rozsvícením žluté kontrolky

POZOR Rezerva AdBlue

ADBLUE

Hladina AdBlue nízká

Hladina AdBlue velmi nízká

Hladina AdBlue příliš nízká

Nevhodný AdBlue

Dávkování AdBlue závada

Rezerva paliva

Rezerva paliva topení

POZOR Otevřená klapka nouz.otevírání dveří 1

POZOR Otevřená klapka nouz.otevírání dveří 2

POZOR Otevřená klapka nouz.otevírání dveří 3

POZOR Otevřená klapka nouz.otevírání dveří 4

ZÁVADA Parkovací světlo přední levé

ZÁVADA Parkovací světlo přední pravé

Piktogramyzobrazenénapanelu řidiče společně
s rozsvícením žluté kontrolky

ZÁVADA Parkovací světlo zadní horní levé

ZÁVADA Parkovací světlo zadní horní pravé

ZÁVADA Parkovací světlo zadní dolní levé

ZÁVADA Parkovací světlo zadní dolní pravé

ZÁVADA Potkávací světlo levé

ZÁVADA Potkávací světlo pravé

ZÁVADA Dálkové světlo levé

ZÁVADA Dálkové světlo pravé

ZÁVADA Mlhové světlo přední levé

ZÁVADA Mlhové světlo přední pravé

ZÁVADA Mlhové světlo zadní levé

ZÁVADA Mlhové světlo zadní pravé

ZÁVADA Světlo couvání levé

ZÁVADA Světlo couvání pravé

ZÁVADA Světlo STOP horní levé

ZÁVADA Světlo STOP horní pravé

ZÁVADA Světlo STOP dolní levé

ZÁVADA Světlo STOP dolní pravé
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Piktogramyzobrazenénapanelu řidiče společně
s rozsvícením žluté kontrolky

DPF – vysoké množství sazí

DPF – velmi vysoké množství sazí

DPF - množství sazí filtr plný

DPF znečištěn

Výfukový systém závada

Pozor vysoká teplota výfukových plynů

Driver Warning LampDWL
(Výstražná kontrolka řidiče)

Kontrolka motoru

Žhavicí svíčky

Hladina oleje nízká

Hladina oleje příliš vysoká

Piktogramyzobrazenénapanelu řidiče společně
s rozsvícením žluté kontrolky

Hladina oleje poškození čidla

Nízký tlak oleje

Znečištěný palivový filtr

Vysoká teplota chladicí kapaliny

Chyba emise výfukových plynů

Limit rychlosti po zastavení

Piktogramy zobrazené na panelu řidiče,
informující o stavu systémů

POZOR Otevřená zátka nálevky paliva

! POZOR Otevřená zátka nálevky AdBlue

POZOR Otevřená zátka nálevky paliva topení
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Piktogramy zobrazené na panelu řidiče,
informující o stavu systémů

POZOR Otevřený poklop přední

POZOR Otevřený poklop zadní

POZOR Otevřený poklop levá strana

POZOR Otevřený poklop pravá strana

POZOR Deaktivovaný úsporný režim

Otevřené zátky nálevek

POZOR Připojený vnější přívod vzduchu

Parkovací brzda

Retardér aktivníR

Topení zapnuté

Ventilátory odvod

Piktogramy zobrazené na panelu řidiče,
informující o stavu systémů

Ventilátory přívod

Ohřev zrcátek, bočního skla

Ohřev čelního skla

Ohřev skla dveří

Zastávka na znamení

Invalidní osoba

Dětský kočárek
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Piktogramy zobrazené na panelu řidiče,
informující o stavu systémů

Signál zapnutí klimatizace

Kontrolka rušení žlutých chyb

Závada systému centrálního mazání

Zapnutí klimatizace v kabině řidiče

Odlehčení 3. nápravy

Blokace 3. nápravy

Redukce momentu

Piktogramy zobrazené na panelu řidiče,
informující o stavu systémů

Funkce Start Stop aktivníA

Aktivní rychlost 11

Aktivní rychlost 22

Aktivní rychlost 33

Aktivní rychlost 44

Aktivní rychlost 55

Aktivní rychlost 66
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Piktogramy zobrazené na panelu řidiče,
informující o stavu systémů

Aktivní neutrálN

Aktivní zpátečkaR

Závada RAG

Topné rohože

Funkce „production support” aktivní

Připravenost monitoringu

Porucha monitoringu

Piktogramy zobrazené na panelu řidiče,
informující o stavu systémů

Stisknuto tlačítko požadavku na vstup nebo
výstup starší osoby

Aktivace reverzu dveří

Ohřev sedadla řidiče

Ohřívač řidiče

Signalizace zapnutého bezpečnostního pásu řidiče

Otevřený poklop motoru

Vypnutá automatika světel
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Piktogramy zobrazené na panelu řidiče,
informující o stavu systémů

DPF automatická regenerace vypnutá
OFF

Regenerace DPF není vyžadována

Regenerace DPF je aktivní

Regenerace DPF iniciace

Regenerace DPF zahájena

Regenerace DPF přerušena

Regenerace DPF ukončena

Regenerace DPF zablokována (v>0)

Čas do konce [min]

Regenerace DPF aktivní

Regenerace DPF vyžadovaný servis

Regenerace DPF není možná

Piktogramy zobrazené na panelu řidiče,
informující o stavu systémů

Žhavicí svíčky.Prosím čekejte

Popis piktogramů zastávkového menu, jež
informují řidiče o stavu systémů

Porucha dveřních křídel nebo nedostatek tlaku
v mechanismu otevírání dveří

Dveřní křídla jsou zavřená a neuvolněná

Otevřená dveřní křídla

Zavřená, uvolněná dveřní křídla

Zablokovaná dveřní křídla

Porucha rampy nebo nedostatek tlaku v
mechanismu otevírání rampy

Rampa otevřená
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Popis piktogramů zastávkového menu, jež
informují řidiče o stavu systémů

Rampa se otevírá nebo zavírá

Zapnutá zastávková brzda

Normální stav kola

Regulace hladiny

Funkce pokleknutí ukončená, nízká hladina

Snižování, pokleknutí

Otevřená zátka AdBlue

Zátka paliva

Otevřená zátka paliva

Popis piktogramů zastávkového menu, jež
informují řidiče o stavu systémů

Volič nouzového otevření dveří - normální poloha,
zavřená

Volič nouzového otevření dveří - otevřená poloha

Volič nouzového otevření dveří - stržený kryt

INFORMACE
Některé piktogramy se vyskytují volitelně.V

závislosti na vybavení a konfiguraci
autobusu

INFORMACE
Některé piktogramy mají více

významů.Název systému, kterého se
zobrazený piktogram týká, se musí zobrazit

ve formě hlášení na displeji.

80

5.
Prvky

řízení



INFORMACE
Některá hlášení se po srolování pomocí
tlačítka Menu deaktivují (hlášení zmizí
z nabídky chyb, zůstane pouze žlutá

kontrolka a objeví se piktogram chyby
v nabídce jízdy).Po vypnutí spínací skříňky
a jejím opětovném zapnutí se hlášení o

chybě zobrazuje opět v menu chyb
(samozřejmě, pokud je chyba stále aktivní).

5.4. LCD displej
Displej se skládá ze 4 hlavních oken:

Menu jízdy

• Spotřeba [l/h]
• Spotřeba [l/100km]
• Průměrná rychlost [km/h]
• Vzdálenost od posledního tankování [km]
• Stav tachometru [km]

Servisní menu

Menu chyb

Menu dodatečných funkcí

• Jazyk
• Jas
• Nastavení

• Inverze
• Perspektiva
• Zvuk směrových ukazatelů

Menu jízdy

OMnU04-0003

1

2

3
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Menu jízdy obsahuje 20 polí, rozdělených do 2 řádků, ve
kterých se mohou zobrazovat piktogramy.V horním řádku

1
se zobrazují piktogramy závad / poruch, které nejsou
umístěny na modulu ukazatelů.Spodní řádek obsahuje
piktogramy zobrazené v době spuštění systémů v
autobusu, jako střešní ventilátory, topení, klimatizace,
vytápění zrcátek, atd.

Centrální místo na displeji obsahuje výkres autobusu v
perspektivě.Na výkresu autobusu jsou zobrazovány
následující informace:

2

• otevření / zavření / porucha / blokace / povolení k
otevření dveří

• otevření zátek nálevek
• otevření poklopu komory motoru
• zapnutí zastávkové brzdy
• stav rampy pro invalidy.

Pod koly autobusu se v době spuštění pokleknutí nebo
regulace úrovně zavěšení objevují příslušné piktogramy.V
levé dolní části druhé oblasti se nachází informace o
průměrné spotřebě paliva, dosahu autobusu ujeté
vzdálenosti.Změnu aktuálně zobrazované hodnoty lze
provést tlačítkem na panelu.Nad ní se může nacházet
informace o aktuálním režimu převodovky / zařazené
rychlosti.5V pravé dolní části druhé oblasti se nachází
informace o vnější teplotě.Mezi těmito ukazateli se
nachází ukazatel hladiny AdBlue.

V dolní části okna se nachází informace o aktuálně
zobrazovaném menu.3

Nahoře: Změna zobrazovaného parametru
spotřeby paliva
Dole: Změna menu

Servisní menu

OMnU04-0005

0

0 0

0

1

2

3

5 Variantně
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V této části se nachází 10 polí, ve kterých se mohou
zobrazovat piktogramy závad / poruch.1

V centrální části okna se nacházejí informace o tlaku v
pneumatickém a brzdovém systému a procentuálním
stavu obložení brzdových destiček.

2
Na zvláštní požadavek zákazníka lze v dalším submenu
zobrazovat informace o tlaku motorového oleje, teplotě
oleje v převodovce, tlaku v pneumatikách, hladině paliva
v nádrži dodatečného topení (možnost závisí na
kompletaci autobusu).Dostupnost submenu je
signalizována příslušným piktogramem.

V dolní části okna se nachází informace o aktuálně
zobrazovaném menu.3

Změna submenu

Piktogram signalizující dostupnost submenu

Menu chyb

V době vzniku závady / poruchy kteréhokoliv systému
bude kromě zobrazení příslušného piktogramu

aktivováno také menu chyb.Přepínání mezi jednotlivými
kódy chyb se provádí pomocí tlačítka na panelu.Hlášení
o vzniku závady / poruchy doprovází krátký popis a
číselný kód dané chyby.

10102-0 Akt.

PORUCHA
MUX 1.2

OMnU04-0139

3

1

2

V této části se nachází 10 polí, ve kterých se mohou
zobrazovat piktogramy závad / poruch.1

Vhled menu chyb2

V dolní části okna se nachází informace o aktuálně
zobrazovaném menu.3
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Přepínání mezi chybami

Piktogram signalizující dostupnost většího počtu
chyb

Menu dodatečných funkcí

Je to menu, ve kterém lze příslušným tlačítkem nastavit
možnosti jazyka zobrazení hlášení na panelu, jas LCD
displeje, způsob zobrazení autobusu v 1. menu a vypnutí
zvuku směrových ukazatelů.Nastavení se ukládají a
automaticky obnovují po opětovném zapnutí systému.

OMnU04-0140

Jazyk
Jas
Nastavení

3

1

2

V této části se nachází 10 polí, ve kterých se mohou
zobrazovat piktogramy závad / poruch.1

Vzhled menu dodatečných funkcí2

V dolní části okna se nachází informace o aktuálně
zobrazovaném menu.3

Změna parametrů

84

5.
Prvky

řízení



Nahoře: Potvrzení změn
Dole: Změna menu

Ověření verze softwaru panelu

Dodatečné informace budou zobrazeny po zapnutí
spínací skříňky a stisknutí tlačítka „MENU” v době
zobrazení loga firmy Solaris na okně panelu.

INFORMACE
Návrat do normálního pracovního režimu
panelu následuje po opětovném s tisknutí
tlačítka „MENU”, nebo po rozjezdu vozidla.

5.5. Tlačítka

INFORMACE
Druhy přepínačů, které jsou namontovány
na palubní desce řidiče, závisí na složení

autobusu.

Osvětlení pokladnyy

Světlo nad řidičem

Denní světlo - zapnuto \ vypnuto
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Osvětlení na pravé straně

Osvětlení prostoru pro cestujícíj

Spínač lampy 1R/1L

Spínač výstražných světel

ECAS - poklek / normální výška

ECAS - zvedání

Střešní ventilátory

Ohřívání skla
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Modrá kontrolka – kočárek / vozíčkář

!
Červená kontrolka – stisknuto nouzové tlačítko
nad dveřmi

Topení řidiče

Nouzové uvolnění kloubu

Povolení k otevření dveří

Uzamčení křídla 1. dveří

Tlačítka
Góra: Zmiana wyświetlanego parametru zużycia
paliwa (Menu jazdy)
Nahoru: tlačítko potvrzování změny (Nabídka
rozšířených možností)
Dolů: Změna menu (Nabídka jízdy / Servisní
nabídka / Nabídka chybových stavů / Nabídka
rozšířených možností)

Tlačítko změny podnabídky
Změny podnabídky (Servisní nabídka)
Tlačítko přepínání mezi chybami (menu chyb)
Změna parametrů (Nabídka rozšířených možností)

Nastavení polohy palubní desky
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Sluneční roleta

Otevření dveří 1
1

Otevření dveří 2
2

Otevření dveří 3
3

Otevření dveří 4
4

5.6. Boční konzola

OMnU04-0013

Typy tlačítek, ovladačů a zásuvek na boční konzole

• Bezpečnostní vypínače
• Páky ruční, zastávkové brzdy
• Ovladače topení - ATC Wabco
• Ovladače zrcátek
• Ovladače střešních poklopů
• Tlačítka nastavení palubní desky
• Zásuvky zapalovače, USB
• RESET
• OBD II

5.7. Parkovací brzda
Abyste při parkování zajistili autobus proti stočení,
musíte použít parkovací brzdu (ruční) tak, že přitáhnete
její páku k sobě.

OMnU04-0014
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Při delším parkování nepoužívejte zastávkovou brzdu,
která v případě poklesu tlaku v systému přestane
fungovat. Parkovací brzda je zajištěna proti takovému
případu pružinovým posilovačem.

5.8. Přepínač střešních poklopů
Střešní poklopy lze ovládat elektrickými přepínači, které
se nacházejí na boční konzole řidiče, nebo ručně.

OMnU04-0015

Střešní poklopy lze otevřít třemi různými způsoby:

• zvednout pouze jejich přední část - vzduch proniká
dovnitř autobusu

• zvednout pouze jejich zadní část - vzduch odchází z
autobusu

• zvednout rovnoměrně celý poklop (přední i zadní
část)

5.9. Doplňkové ovládací prvky

5.9.1. Přepínač vnějších světel
Přepínač vnějších světel se nachází na levé straně panelu
řidiče.

OMnU04-0009

A

B

C

D

Obsluha přepínačů vnějších světel

Parkovací světlaA

Potkávací světlaB

Přední mlhové světlomety - potáhněte přepínač o jednu
poziciC
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Obsluha přepínačů vnějších světel

Zadní mlhové světlomety - potáhněte přepínač o dvě
poziceD

5.9.2. Multifunkční páka u volantu

OMnU04-0010

E

D

F

C

A

B

KlaksonA

Ostřikovač skla (stisknout kroužek)B

Stěrače:

poloha 0 – stěrače jsou vypnutyC
poloha 1 – práce s přestávkou

poloha 2 – 1. chod

poloha 3 – 2. chod

Pravý ukazatel směruD

Levý ukazatel směruE

Bliknutí nebo zapnutí dálkových světelF

5.9.3. Přepínač řazení rychlostí
Na palubní desce řidiče na pravé straně se nachází
skupina přepínačů, které umožňují ovládat převodovku.
Převodovka může být opatřena dvěmi druhy přepínačů:
D-N-R nebo 1-2-3-D-N-R.

OMnU04-0011

Jízda dopředu s první rychlostí.1
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Převodovka se automaticky přepíná mezi první a druhou
rychlostí.2

Převodovka se automaticky přepíná mezi první, druhou
a třetí rychlostí.3

Režim jízdy dopředu - podle rychlosti vozidla, zatížení a
přítlaku na plynový pedál budou rychlosti automaticky
řazeny směrem nahoru a dolů.

D

Neutrál – změnu mezi jízdou dopředu a couváním musíte
provést přes tuto pozici. Také před vypnutím motoru
musíte zařadit neutrál.

N

Režim couvání, můžete ho zařadit pouze v případě, že
autobus stojí.R

5.9.4. Zastávková brzda
Zastávková brzda se spouští pákou, která se nachází na
palubní desce řidiče, nebo systémem dveřní automatiky.

OMnU04-0012

Uvolnění zastávkové brzdy (systémem automatiky nebo
přesunutím páky do výchozí pozice) spočívá v uvolnění
tlaku z brzdových posilovačů. Jestliže zapnete
zastávkovou brzdu pomocí dveřní automatiky, brzda se
uvolní automaticky po zavření dveří a stlačení plynového
pedálu.

5.10. Ovládání vytápění
Řidič může upravit nastavení vytápění pomocí ovladače
umístěného v kabině řidiče.

Vozidlo má následující zařízení k vytápění prostoru pro
cestující a kabiny řidiče:

• Přední ventilátor řidiče umístěný pod místem řidiče
ze strany podvozku.

• Ohřívače, ventilátory teplého vzduchu.
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• Konvektorové topení instalované nad podlahou, na
boční stěně pod okny autobusu.

• Těleso přídavného topení.

Ohřívá kapalinu na teplotu 65°C – při této teplotě
dochází k vypnutí ohřívače. Ohřívač se znovu spustí
při teplotě 65°C.

INFORMACE
Jestliže je okolní teplota vyšší než 5°C,

pracuje topení v režimu ECO. Rozsah teplot,
při kterých zařízení bude pracovat, se

snižuje. Ohřívač topení ohřívá kapalinu na
teplotu 65°C – při této teplotě dochází k
vypnutí ohřívače. Ohřívač se znovu spustí

při teplotě 50°C.

Řidič může ovládat následující prvky:

• Nastavení otáček vzduchového dmýchadla.
• Teplota v kabině řidiče.
• Nastavení směru proudu vzduchu (na přední sklo, na

řidiče a na nohy řidiče).
• Zapnutí klimatizace v kabině řidiče.
• Zapnutí klimatizace, ochlazování nebo vytápění, v

prostoru pro cestující. Řídící jednotka ATC udržuje
stálou teplotu v prostoru pro cestující 22 °C - v zimě
vytápí a v létě ochlazuje na tuto teplotu. Chcete-li v

zimě zvýšit intenzitu vytápění, zapněte tlačítkem
ohřívač nezávislého topení.

• Zapnutí ohřívače nezávislého topení. Nezávislé topení
lze spustit také v zaparkovaném autobusu se
zapnutým motorem. Vytápění prostoru pro cestující
v takovém případě probíhá pomocí konvektorů.

Řídící jednotka Wabco ATC začne fungovat teprve tehdy,
když přepnutí spínací skříňku do polohy 1, a tím
aktivujete jeho funkce (např. ohřívač nezávislého topení
a další). Jestliže je teplota v prostoru pro cestující nižší
než 22 °C, topná tělesa se zapnou automaticky se
zapnutím ohřívače nezávislého topení a vytápění
prostoru pro cestující.
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5.11. Řídící jednotka vytápění ATC
Wabco

OMnU04-0017

zmiana grawerowania
przycisków 06.07.2016

1 2

56 478

3

Zapnutí a vypnutí klimatizace v kabině řidiče.1

Provoz ve vnitřním oběhu (přístup čerstvého vzduchu je
uzavřen). Vypnutí následuje automaticky po 10 minutách,
jestliže ho řidič nevypne dříve.

2

Zapínání a vypínání klimatizace / vytápění v prostoru
pro cestující (řídící jednotka ATC udržuje stálou teplotu

3 v prostoru pro cestující 22°C - v zimě vytápí a v létě
ochlazuje na tuto teplotu). V zimě je potřeba pro zapnutí
funkce vytápění zapnout ohřívač nezávislého vytápění.

Tlačítko ohřívače nezávislého topení.4

Tlačítko vysoušet vzduch při vyšší vlhkosti ve vozidle.
Umožňuje zapnutí klimatizace bez ohledu na venkovní
teplotu. K automatickému vypnutí dojde po 30 minutách.

5

Nastavení otáček vzduchového dmýchadla v kabině
řidiče.6

Nastavení teploty vzduchu v kabině řidiče.7

Nastavení směru proudu vzduchu v kabině řidiče.8

Vytápění prostoru autobusu (jestliže řidič nepoužívá
ohřívač nezávislého vytápění) se spustí, až chladící
kapalina dosáhne teploty 50°C v malém oběhu (kapalina
prochází motorem a chladící soustavou v komoře
motoru). Když chladící kapalina dosáhne teploty 50°C,
dojde k automatickém otevření elektromagnetického
ventilu v topné soustavě, a tím se spustí přítok chladící
kapaliny do konvektorů a topných těles v prostoru
autobusu. Když chladící kapalina dosáhne teploty 60°C,
vytápění probíhá pomocí zařízení, které je umístěno na
střeše autobusu (střešní vytápění). V takovém případě
fungují všechny funkce řídící jednotky Wabco ATC, ale
efekt vytápění bude citelný až v okamžiku, kdy chladící
kapalina dosáhne vyšší teploty.
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INFORMACE
Teplotu v prostoru pro cestující nelze

regulovat. Řídící jednotka ATC automaticky
udržuje teplotu. V létě pomocí klimatizace

a v zimě pomocí ohřívače nezávislého
topení. Aby měl řidič usnadněnou práci,

řídící jednotka po spuštění motoru
automaticky zapne klimatizaci nebo

vytápění.

INFORMACE
Kompresor klimatizace se vůbec nezapne,
pokud okolní vnější teplota klesne pod 9°C.

5.12. Předvolbové hodiny
Předvolbové hodiny slouží k nastavení hodiny zapnutí a
doby provozu dodatečného topení za účelem předehřátí
motoru, které usnadní jeho startování při záporných
teplotách.Topení ohřívá také interiér autobusu a zvyšuje
tak tepelný komfort.

INFORMACE
Pamatujte, že provoz topení je spojen se
spotřebou paliva.Doba práce topení musí

být náležitě zvolena podle podmínek
počasí.

INFORMACE
Na rozdíl od ovladače Wabco ATC, kterým

je možné zapnout topení pouze po
přepnutí spínací skříňky do polohy 1,
předvolbovými hodinami lze zapnout

topení i s vypnutým statováním.

OMnU04-0077

Mo Tu We Th Fr Sa Su

AM PM

12

11 1 5 4

13

6 7 8 9 10 3 2
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Tlačítko MENU
1 Přístup k menu je možný výhradně v případě, že je

topení vypnuté.

Tlačítko změny menu NAHORU2

Okamžité zapnutí topení3

Tlačítko potvrzení volby4

Tlačítko změny menu DOLŮ5

Menu volby pracovního režimu6

Aktivní pracovní režim7

Pracovní doba8

Nastavení9

Topení je zapnuté10

Piktogram chyby11

Aktuální hodina12

Den v týdnu13

5.13. Nastavení sedadla pro řidiče
Autobusy Solaris jsou vybaveny komfortními sedadly pro
řidiče, která mají široký rozsah nastavení.

INFORMACE
Typ a vybavení sedadla pro řidiče závisí na

vybavení autobusu.
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5.13.1. Sedadlo řidiče ISRI 6860

OMnU04-0018

12

2

34

6 7 9

10

11

13

5 8 1

Páka zámku pro posunutí sedadla dopředu a dozadu1

Tlačítko pro nastavení náklonu polštáře sedadla2

Tlačítko pro posunutí samotného polštáře sedadla3

Vyhřívání sedadla4

Tlačítko pro nastavení naplnění polštáře sedadla5

Tlačítko pro nastavení tlumení sedadla6

Tlačítko pro nastavení výška sedadla7

Tlačítka pro naplnění polštářů opěradla bederní páteře8

Tlačítko pro nastavení polohy opěradla9

Tlačítko pro nastavení otáčení sedadla10

Páka pro nastavení náklonu spodní části opěradla11

Opěrka loktu12

Bezpečnostní pás13

5.13.2. Bezpečnostní instrukce pro obsluhu
sedadla řidiče
• Všechny poškozené části nebo součásti sedadla

musejí být okamžitě vyměněny.
• Je zakázáno provádět úpravy na sedadle.
• Je zakázáno používat neoriginální náhradní díly.
• Musíte pravidelně kontrolovat upevňovací šrouby a

uzamykací mechanismy.
• Je zakázáno používat vozidlo, jestliže je sedadlo pro

řidiče nefunkční nebo poškozené.
• Svařování poškozených, prasknutých ocelových části

sedadla je zakázáno.
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• Poškozený bezpečnostní pás musí být okamžitě
vyměněn, je zakázáno ho opravovat. Výměnu pásu
může provést pouze kvalifikovaný personál podle
předpisů, které platí v zemi, kde je autobus
provozován.

• Dojde-li k nehodě (vážnému poškození vozidla),
musíte celé sedadlo vyměnit za nové (včetně
upevnění a šroubů).

• K čištění křesla používejte navlhčený hadřík bez
agresivních čisticích prostředků.

• Během čistění čalouněného potahu nesmí potah
promoknout.

• Je zakázáno nastavovat sedadlo během jízdy. Sedadlo
nastavte během stání se zataženou parkovací brzdou.

• Na správném nastavení křesla závisí bezpečnost jízdy!
Nevhodně nastavené sedadlo může poškodit řidiči
zdraví.

• Maximální zatížení sedadla pro řidiče je 150 kg.
• Při nastavování sedadla je zakázáno stlačovat více

regulačních tlačítek najednou.
• Abyste předešli předčasnému opotřebení

mechanismů sedadla, musíte před nastavením
posunout páku v rozsahu jednoho jejího úseku.

• Je zakázáno stoupat si na křeslo.
• V okolí sedadla se nesmí nacházet žádné předměty,

protože by mohly blokovat sedadlo během
nastavování a jízdy a vést k poškození sedadla nebo
jeho mechanismu.

• Je zakázáno pokládat na křeslo jakékoliv předměty a
čímkoliv ho přikrývat.

• Nesprávná obsluha vyhřívaného sedadla může vést
k přehřátí.

• Vždy si zapněte bezpečnostní pás.
• Sedadlo musí být nastaveno tak, aby při jízdě po velmi

nerovném povrchu měl řidič zajištěn kontakt s pedály.

VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených

bezpečnostních instrukcí vede ke ztrátě
záruky a může být příčinou velmi závažných

nehod!

VAROVÁNÍ
Sedadlo pro řidiče může ve vozidle

montovat a opravovat jen kvalifikovaný
personál!
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6. Řízení vozidla

6.1. Zajíždění pohonného systému
Správné zajíždění jízdního a pohonného systému má
rozhodující význam pro životnost, bezpečnost při
používání i ekonomiku vozidla.

Správné zajíždění ve velké míře závisí na způsobu jízdy
v prvním období užívání:

• v období zajíždění, tedy do dosažení celkového
nájezdu 8000 km: při jízdě šetřete vozidlo, vyhýbejte
se prudkému zrychlení

• po nastartování motoru je zakázáno překračovat při
stání 1600 ot./min. do chvíle, než motor dosáhne
teploty chladící kapaliny 40 °C

• za jízdy nebo během stání nepřekračujte 1900 ot./min.
• před vypnutím motoru po delší jízdě jej vždy ponechte

na několik minut při pomalých otáčkách, a to
minimálně na 1 minutu (doporučuje se 5 - 6 minut).

6.2. Startování motoru, uvedení do
pohybu a jízda

VAROVÁNÍ
Řidič je před zahájením jízdy povinen

nastavit sedadlo, zpětná zrcátka a sloupek
řízení s palubní deskou tak, aby se při jízdě

cítil co nejpohodlněji. Nesprávně
přizpůsobené pracoviště řidiče zvyšuje

riziko nehody!

Motor startovat se stisknutým tlačítkem N přepínače
volby rychlostních stupňů.

Motor se startuje klíčkem spínací skříňky nebo tlačítkem
na palubní desce.6

Startování motoru klíčkem

Lze zapnout nouzová světla, dodatečné topení,
parkovací světla

0

1

6 Variantně
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Startování motoru klíčkem

Pohotovostní režim - zapnutí napájení2

Umožňuje zapnutí všech zařízení autobusu,
provedení testu elektroniky

Nastartování motoru3

Motor lze nastartovat teprve tehdy, až se na
obrazovce hlášení objeví nabídka pro jízdu

INFORMACE
Motor lze nastartovat po zobrazení

piktogramu autobusu na obrazovce hlášení,
čili po ca 5 sekundách od zapnutí napájení.

Pokus o nastartování motoru může bez
přerušení trvat maximálně10 sekund.

Jestliže motor nereaguje, počkejte cca 2
min. a pokuste se nastartovat znovu. Po
nastartování udržujte motor po několik

minut na pomalých otáčkách.

INFORMACE
Věnujte pozornost tlaku oleje, který je

indikován na displeji palubní desky. Pokud
je na volnoběhu tlak nižší než 50 kPa, je
nutné okamžitě vypnout motor a zjistit

příčinu příliš nízkého tlaku.

POZOR
Motory poháněné CNG nesmí být

spouštěny, pokud je tlak plynu v nádržích
nižší než 20 bar.

Práce motoru s příliš nízkým tlakem v nádržích může
způsobit nerovnoměrnou distribuci plynu. Může to
způsobit poškození motoru nebo katalyzátoru. Pokud
budou všechny prvky systému fungovat správně, a tlak
v plynových nádržích bude vyhovující, lze nastartovat
motor.

Pro rozjetí je nutné uvolnit parkovací brzdu.Páku brzdy
zvednout a posunout dopředu.
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OMnU05-0001

VAROVÁNÍ
Po uvedení do pohybu musíte zkontrolovat

funkci provozní brzdy: přibrzdit a
zkontrolovat, zda účinnost brzdění

odpovídá očekáváním a zda brzda funguje
stejně na všech kolech (zda při brzdění

nedochází k „vybočování“).

POZOR
Během jízdy vpřed nikdy nemačkejte

tlačítko R a tlačítko D během jízdy vzad –
může dojít k poškození převodové skříně
a hrozí nebezpečí nehody! Během jízdy

nesmí být použito tlačítko N. Tlačítka D a
R lze použít pouze v případě, že vozidlo
stojí (se stisknutým brzdovým pedálem)!

OMnU04-0011

Jízda vpředD

NeutrálN

Jízda vzadR

Omezení rozsahu práce převodovky – následující
rychlosti

1
2
3

Stisknuté tlačítko na přepínači převodovky musí být
podsvíceno. Jestliže není, může to signalizovat poškození
řídící jednotky převodovky.
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6.3. Vypnutí motoru

POZOR
Před vypnutím motoru po delší jízdě jej

vždy ponechte na několik minut při
pomalých otáčkách, minimálně na 1 minutu

(doporučuje se 5 - 6 minut).

Zastavte vozidlo – zařaďte na převodovce neutrál,
zatáhněte parkovací brzdu. Následně:

Otočte klíčkem ve spínací skříňce

VAROVÁNÍ
Během parkování a vypínání motoru

věnujte zvláštní pozornost tomu, aby se v
blízkosti výfukového systému nenacházely
žádné hořlavé materiály (např. suchá tráva,

atd.).

6.4. Tlačítko START/STOP v komoře
motoru

Nastartování motoru

Před nastartováním motoru pomocí tlačítka START/ STOP
je nutné zařadit na převodovce neutrál, zatáhnout
parkovací brzdu a otočit klíčkem ve spínací skříňce do
pohotovostní polohy. Poté zvenčí otevřete kryt motoru,
stiskněte a přidržte tlačítko START/STOP až do úplného
nastartování motoru.

Vypnutí motoru

Vypnutí motoru Zastavte vozidlo – zařaďte na převodovce
neutrál, zatáhněte parkovací brzdu. Otevřete poklop
komory motoru na vnější straně autobusu, stiskněte a
přidržte tlačítko START / STOP, dokud se motor zcela
nezastaví. Uzavřete poklop motoru a přetočte klíček ve
spínací skříňce do pozice 0.

6.5. Nouzové vypínání motoru
V nouzové situaci lze motor vypnout nouzovým
vypínačem, který se nachází na bočním panelu řidiče.
Použitím nouzového vypínače vypnete motor, odpojíte
napájení a zapnete výstražná světla. Chcete-li zapnout

104

6.
Řízenívozidla



napájení, musíte přepnout nouzový vypínač do výchozí
pozice.

Nouzový vypínač u řidiče z boku

Nouzové vypínání napájení lze provést také z vnější
strany autobusu pomocí tlačítek, které se nacházejí v
komoře s bateriemi.

6.6. Nouzové startování autobusu
Pokud nemůžete nastartovat motor z důvodu vybitých
baterií, můžete použít jiné baterie, baterie jiného vozidla.

K zapojení cizího zdroje napájení slouží zpravidla zásuvka,
která se nachází v prostoru s bateriemi nebo za předním
poklopem.

OMnU07-0003

POZOR
Jestliže budete používat nabíječku

autobaterií, musíte nejdříve baterie nabít,
potom odpojit nabíječku a teprve pak

nastartovat motor. Startování motoru se
zapnutou nabíječkou autobaterií je

zakázáno! Hrozí poškození elektronického
regulátoru motoru.

Postup pro nouzové spuštění motoru s využitím
dodatečných akumulátorů:

1. Všechny elektrické spoje periferních zařízení (PCI)
motoru musí být správně zapojeny a zajištěny.

2. Před připojením dodatečných akumulátorů se ujistěte,
že všechna elektrická zařízení jsou vypnutá.
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3. Ujistěte se, že je vypnuté zapalování – nejlépe vyjměte
klíček ze spínací skříňky.

4. Seznamte se s návodem k obsluze akumulátorů.
5. Ujistěte se, že dodatečné akumulátory mají stejné

napětí jako akumulátory vozidla.
6. Řídící páku přeřaďte do pozice N.
7. Startovacím kabelem spojte kladný pól dodatečného

akumulátoru s kladným pólem akumulátoru vozidla.
8. Startovacím kabelem spojte záporný pól dodatečného

akumulátoru s připojovacím bodem kostry, který se
nachází v akumulátorové komoře.

9. Ujistěte se, že se startovací kabely nacházejí v
dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí motoru.

10. Zapněte zapalování a spusťte motor. Vyčkejte, až
motor dosáhne volnoběžných otáček.

11. Startovací kabely odpojte v opačném pořadí.

POZOR
Pokud není možné spustit motor z jiných

důvodů, musíte vozidlo odtáhnout do
servisu.

POZOR
Motor s automatickou převodovkou nelze

nastartovat tažením autobusu!

6.7. Brzdový systém

6.7.1. Brzdění
K brzdění využijte retardér – v takové míře, v jaké je to
jen možné (prodloužíte tím životnost brzdových kotoučů
a destiček). Retardér (brzda převodové skříně) se zapíná
při každém sešlápnutí brzdového pedálu. Intenzita
brzdění závisí na míře sešlápnutí brzdového pedálu a
retardér se vypíná automaticky po uvolnění brzdového
pedálu. V případě zablokování kol při brzdění na kluzkém
povrchu se retardér automaticky rozpojí pomocí funkce
ABS systému EBS. Proto sešlapujte brzdový pedál mírně
tak, aby vozidlo brzdilo v rozsahu fungování retardéru.
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1

2

OMnU05-0004

Rozsah retardéru1

Rozsah hlavní brzdy + retardér2

V případě, že dojde k přehřátí převodovky (příliš vysoká
teplota oleje), elektronika převodovky retardér odpojí.
Aktivní bude opět až po vypnutí a nastartování motoru
(pokud klesne teplota oleje).

INFORMACE
Retardér můžete podle verze spouštět také

ručně pákou na palubní desce nebo u
volantu.

OMnU05-0005

6.7.2. Systém EBS
Autobusy Urbino jsou vybaveny systémem EBS. Je to
systém novější generace, který v sobě spojuje funkce
ABS a ASR.

Tento systém navíc monitoruje a optimalizuje opotřebení
brzdových špalků tak, aby se všechny špalky
opotřebovávaly ve podobné míře. Probíhá to pomocí
diferenciace brzdné síly na jednotlivá kola (větší zatížení
kol s méně opotřebovanými brzdovými špalky a menší
zatížení kol s více opotřebovanými špalky). Díky tomu
není potřeba vyměňovat brzdové špalky tak často a
případná výměna je komplexní (jednorázová výměna
obložení u všech kol). Tím se nedochází k situaci, kdy je
nutné vyhodit jen částečně opotřebené špalky. To také
významně snižuje náklady na vyřazení vozidla z provozu.
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6.7.3. Funkce ABS
Funkce ABS (Antiblockiersystems) představuje jednu z
mnoha funkcí, které v autobusu Urbino plní systém EBS.

ABS je systém, který předchází zablokování kol během
brzdění. Působí na všechna kola a předchází jejich
zablokování při příliš silném brzdění hlavní brzdou, které
vždy vede k přenesení sil bočního vedení a umožňuje
udržet směr a ovladatelnost vozidla. Systém ABS funguje
také při brzdění retardérem a zabraňuje zablokování kol
pohonné nápravy. Čidla systému ABS rozpoznají počátek
blokování jednoho nebo více kol a přizpůsobí dané
situaci tlak vzduchu v jednotlivých rozvodech brzdového
systému. Systém ABS funguje se zapnutým vznětem,
běžícím motorem, při rychlosti přesahující 6 km/h a
zapojuje se v případě potřeby do procesu brzdění.

INFORMACE
Systém ABS nezkracuje brzdnou dráhu,

pouze umožňuje udržet směr jízdy a
ovladatelnost vozidla.

6.7.4. Funkce ASR
Systém regulace prokluzu hnacích kol (ASR –
Antriebsschulpfregulung) je jednou z mnoha funkcí, které
v autobusu Urbino plní systém EBS. Systém ASR
usnadňuje jízdu po kluzké vozovce, předchází „ujíždění“

zadní části vozidla při zrychlování v zatáčce, pomáhá při
výjezdu do kopce a šetří pohonný systém a pneumatiky.

Jestliže se hnací kola při rozjezdu nebo zrychlování
protáčejí na místě, pak elektronický systém ASR redukuje
pomocí vstřikovacího čerpadla kroutící moment motoru
na optimální hodnotu.

Jestliže jízda nadále není možná (např. jestliže jedno z
pohonných kol stojí na ledě), kolo s menším odporem
se automaticky zabrzdí a druhé kolo pomocí diferenciálu
uvede vozidlo do pohybu.

INFORMACE
Informaci o činnosti systému ASR, a tedy

o prokluzu pohonných kol, signalizuje
piktogram na displeji palubní desky.
Nejedná se o signalizaci problému.
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Aktivace systému ASR - informace na palubní
desce

VAROVÁNÍ
Pokud se v systému EBS vyskytnou chyby,
zachovejte zvýšenou opatrnost, vyhněte se
prudkému brzdění a zrychlení. Pokud při

brzdění dojde k zablokování kol a při
zrychlování k prokluzu, co nejdříve systém
zkontrolujte a odstraňte příčinu problému.

6.7.5. Krátké zastavení
Během krátkého zastavení – na zastávce nebo na
semaforu – musíte spuštěním zastávkové brzdy zajistit
autobus proti stočení. Převodovka v této situaci
automaticky odpojí pohon.

INFORMACE
Zastávková brzda funguje pouze s

nastartovaným motorem.

Zastávková brzda spustíte pákou, která se nachází na
palubní desce, nebo systémem dveřní automatiky.

OMnU05-0006

Zastavení autobusu a otevření dveří automaticky zapne
zastávkovou brzdu a odpojí pohon převodovky – zařadí
v převodovce neutrál. Uvolnění zastávkové brzdy
(systémem automatiky nebo přesunutím páky do výchozí
pozice) spočívá v uvolnění tlaku z brzdových posilovačů.
Jestliže zapnete zastávkovou brzdu pomocí dveřní
automatiky, brzda se uvolní automaticky po zavření dveří
a stlačení plynového pedálu.

INFORMACE
Během krátkého zastavení (např. na
zastávce nebo semaforu) používejte
zastávkovou brzdu, nikoliv ruční! Ve
srovnání s ruční brzdou (5,5 ÷ 8 bar)

potřebuje pro zapnutí méně stlačeného
vzduchu (2,5 bar). Použitím zastávkové

brzdy navíc zařadíte v převodovce neutrál,
a tím snížíte spotřebu paliva.
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Řidič může nejúčinněji zastavit na zastávce následujícím
způsobem:

• hned po příjezdu a zastavení na zastávce otevře dveře
• na zastávce nezapne zastávkovou brzdu ani nezařadí

neutrál (N na přepínači DNR), protože se to děje
automaticky

• chce-li se rozjet, zavře dveře a současně stlačí plynový
pedál (zastávková brzda se automaticky vypne a
spustí se pohon).

VAROVÁNÍ
Použití zastávkové brzdy může být při
velkém sklonu terénu nedostatečné. V

takovém případě musíte navíc použít hlavní
ruční brzdu, aby vozidlo v nerovném terénu

nesjíždělo.

6.7.6. Parkování
Abyste při parkování zajistili autobus proti stočení,
musíte použít parkovací brzdu (ruční) tak, že přitáhnete
její páku k sobě. Při delším parkování nepoužívejte
zastávkovou brzdu, která v případě poklesu tlaku v
systému přestane fungovat. Parkovací brzda je zajištěna
proti takovému případu pružinovým posilovačem.

Zanecháváte-li vozidlo zaparkované na delší dobu,
uzavřete střešní poklopy a uzamkněte vstupní dveře tak,

aby úbytek tlaku ve vzduchové soustavě neumožnil
nepovolaným osobám ručně otevřít dveře!

6.7.7. Odstavení vozidla
Po odstavení vozidla jej zabezpečte proti nastartování
nepovolanou osobou.

Vozidlo je vybaveno následujícími blokacemi, které
znemožňují přístup do vozidla a nastartování motoru:

• vnější patentní zámek v předních dveřích, ostatní
dveře jsou jištěny zevnitř

• spínací skříňka spouštěná originálním klíčkem, kterým
lze autobus nastartovat

• odzemňovací vypínač (vypojí přívod proudu), který se
nachází v komoře akumulátorů.

6.8. Jízda kloubovým vozidlem
Vozidlo je vybaveno speciálním elektronickým systémem,
který chrání kloubový mechanismus před poškozením a
tím zároveň zajišťuje bezpečnost cestujících.

Za jízdy dopředu, při ostrém zatočení nebo otáčení může
kloubový mechanismus dosáhnout výstražného úhlu.
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INFORMACE
Dosažení výstražného úhlu je signalizováno
přerušovaným zvukovým signálem. Navíc

se výrazně sníží moment motoru.

Za jízdy dozadu může kloubový mechanismus dosáhnout
následujících úhlů.

• Výstražný úhel.

INFORMACE
Dosažení výstražného úhlu je

signalizováno přerušovaným zvukovým
signálem. Navíc se výrazně sníží

moment motoru.

• Poplašný úhel.

INFORMACE
Dosažení poplašného úhlu je

signalizováno stálým zvukovým
signálem. Autobus se zastaví. Opětovné
sešlápnutí plynového pedálu umožní
pokračovat v jízdě dozadu s výrazně
sníženým momentem. Další zvětšení

úhlu způsobí dosažení kritického úhlu
lomu kloubu a ve výsledku celkové

znehybnění vozidla.

POZOR
Dosažení kritického úhlu lomu kloubu
je signalizováno plynulým zvukovým
signálem, hlášením a piktogramem –

viz oddíl „Prvky ovládání“.

• Kolizní úhel – lze jej dosáhnout po nouzovém
uvolnění kloubu příslušným tlačítkem na palubní
desce.

POZOR
Použití tlačítka „Nouzového uvolnění

kloubu“ je povoleno pouze ve
výjimečných situacích, např. v případě
nutnosti provést větší zatočení nezbytné

pro zabránění kolizi apod.

• Úhel vylomení – v podmínkách správného provozu
se nevyskytuje. Může vzniknout v případě kompletního
poškození kloubového mechanismu.
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OMnU05-0009

2

4

5

1

Směr jízdy1

Úhel vylomení2

Kolizní úhel3

Poplašný úhel4

Výstražný úhel5

6.9. Odtažení
Aby bylo možné odtáhnout vozidlo, přepněte
automatickou převodovku do polohy N. Poté zašroubujte
tažný hák do úchytu pro vlečení.

INFORMACE
Úchyty pro vlečení se nacházejí zepředu
(pod registrační značkou) a zezadu (pod

registrační značkou).

V rámci možností odtahujte vozidlo s nastartovaným
motorem, aby fungoval posilovač řízení a přívod
stlačeného vzduchu do brzdového systému. Je-li motor
poškozen, vzduchový systém lze naplnit z tažného vozidla
nouzovým ventilem pro přívod stlačeného vzduchu, který
se nachází v přední části autobusu. Během této operace
nelze nastartovat motor.

OMnU05-0031
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POZOR
Během vlečení dodržujte předpisy platné

v daném státě.

POZOR
Vlečení je přípustné pouze při rychlosti do

30 km/h a na vzdálenost do 10 km. Při
vlečení na vzdálenost nad 10 km je třeba

nadzvednout kola hnací nápravy nebo
demontovat hnací hřídel.

Během odtahování si musíte pamatovat, že v případě:

• Poškození převodové skříně: zadní část vozidla musí
být nadzvednutá, aby se při vlečení neotáčela kola
hnací nápravy, anebo musí být demontována hnací
hřídel.

• Poškození přední nápravy nebo systému řízení: přední
část vozidla musí být nadzvednutá, aby se při vlečení
neotáčela kola přední nápravy.

• Poškození zadní nápravy: zadní část vozidla musí být
nadzvednutá, aby se při vlečení neotáčela kola zadní
nápravy.

6.10. Pneumatické odpružení

6.10.1. Systém ECAS
Městský autobus Urbino má pneumatické odpružení,
jehož činnost řídí systém ECAS (Eletronically Controlled
Air Suspension – Elektronicky řízené pneumatické
odpružení). Záměrem tohoto systému je především
udržet autobus ve stejné výšce bez ohledu na jeho
zatížení.

Přehledové schéma systému ECAS je zobrazeno na
obrázku.

5

OMnU05-0010

1 32 4

Magnetický ventil1

Vzduchový měch2
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Snímač výšky3

Řídící elektronika4

Požadovaná výška5

Systém ECAS kromě udržení stálé výšky podlahy
umožňuje využívat pokleknutí na pravé straně autobusu
na zastávkách a zvýšit výšku podvozku.

INFORMACE
Automatické vyrovnání autobusu, který je
opatřen elektronickým systémem ECAS,
probíhá jednou za 60 s (během jízdy).

Funkce automatického vyrovnání autobusu
je vypnuta během brzdění (pokud je

stlačena brzda).

INFORMACE
Když se autobus zastaví (např. na parkovišti
nebo ve vozovně) a chcete ho vyrovnat,

musíte stisknout tlačítko „ECAS - normální
výška“.

6.10.2. Pokleknutí pravé strany
Abyste usnadnili výstup a nástup z autobusu cestujícím
na invalidním vozíku nebo s dětským kočárkem, musíte
po příjezdu na zastávku snížit pravou stranu autobusu.

K tomu slouží tlačítko, které se nachází na palubní desce.

Nahoře: ECAS - normální výška
Dole: ECAS - poklek

INFORMACE
„Pokleknutí“ lze používat pouze s

otevřenými dveřmi.

Tlačítko „pokleknutí“ se po uvolnění stisku vrátí
do výchozí pozice. Jestliže uvolníte stisk příliš
rychle, autobus se začne zvedat okamžitě poté,
co přestanete přidržovat tlačítko „pokleknutí“.
Jestliže má autobus zůstat snížený po delší dobu,
musíte stisknuté tlačítko přidržovat ještě chvíli.
Chcete-li zvednout bok autobusu, musíte
stisknout horní polovinu tlačítka. Autobus se
zvedne také automaticky po uzavření všech dveří.
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INFORMACE
Musíte pamatovat na to, aby vzdálenost

prostředních dveří autobusu, který zastavil
na zastávce, od hrany zastávky byla 10 ÷ 30
cm. Jestliže autobus zastaví ve vzdálenosti,

která je větší než 30 cm, může to
komplikovat nastupování.

6.10.3. Zvedání autobusu
Funkce nadzvednutí autobusu slouží k:

• snadnějšímu nájezdu na rampu
• snadnějšímu nájezdu na kanál
• průjezd před úseky s velkými nerovnostmi.

Na palubní desce se nachází tlačítko, kterým zapnete
nadzvednutí nebo snížení autobusu o 60 mm.

ECAS - zvedání

Autobus lze nadzvednout pouze při rychlosti nižší než
15 km/h. Elektronický systém ECAS po překročení této
rychlosti dostane impuls z tachometru a autobus bude
snížen na svou předcházející výšku.

INFORMACE
Funkci nadzvednutí autobusu používejte
pouze do rychlosti 10 km/h. Autobus se

automaticky sníží po překročení rychlosti
15 km/h.

6.11. Rampa pro invalidy
Ve dveřích, které sousedí s místem pro přepravu vozíků
(volitelně navíc u prvních dveří) je instalována výklopná
rampa. Na výslovné přání cestujícího (stisknutí vnitřního
nebo vnějšího tlačítka, označeného symbolem invalidního
vozíku nebo dětského kočárku) je řidič povinen otevřít
dveře a zkontrolovat, zda není nutné vyklopit rampu.
Rampu použijte v situaci, kdy cestující na invalidním
vozíku nebo s dětským kočárkem chce nastoupit do
autobusu nebo z něj vystoupit.

INFORMACE
V situaci, kdy autobus stojí u vysokého
obrubníku ve vzdálenosti 10 ÷ 30 cm a
použili jste funkci pokleknutí, může být

použití rampy zbytečné.
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INFORMACE
Před vyklopením rampy musíte snížit

pravou stranu autobusu (na zastávkách,
které nemají obrubníky).

INFORMACE
Všechny součásti rampy musíte udržovat

v čistotě.

POZOR
Při otevírání rampy věnujte pozornost

tomu, aby zcela přiléhala k podloží.
Neúplné složení rampy bude signalizovat
displej na palubní desce řidiče. Na ploše,
která přichází do kontaktu s rampou, se
nesmí nacházet žádné předměty. Pokud

rampa nepřiléhá rovně k povrchu, existuje
nebezpečí zakopnutí.

POZOR
Při rozkládání a skládání rampy existuje

nebezpečí vzniku zranění. Požádejte
cestující, aby ustoupili stranou tak, aby
nedošlo k přeseknutí nebo odření části

těla.

6.11.1. Plošina otevíraná manuálně
Plošina je obsluhována manuálně, otevírejte ji z vnější
strany vozidla. Když je rampa otevřená, nepoužívejte
funkci pokleknutí.Povoleno je pouze opačné pořadí, tzn.
nejdříve použít funkci pokleknutí a potom otevřít rampu.
Aby nedošlo k tomu, že se autobus rozjede s otevřenou
rampou, je pod ní namontováno přibližovací čidlo. V
případě, že čidlo není v kontaktu s rampou (stav
„rozložená rampa“), systém EBS zapne zastávkovou brzdu.

OMnU05-0027

Ruční rampu můžete podle jejího typu rozkládat pomocí
následujících nástrojů:

• háku
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OMnU05-0013

• ručního úchytu

OMnU05-0014

6.12. Sluneční rolety
Sluneční roleta se nachází před řidičem na předním a
bočním skle.

Autobusy firmy Solaris jsou vybaveny elektrickými nebo
ručními roletami.

Nůžkové rolety - mechanismus nůžkových rolet je
nainstalován v centrální části kazety a jeho opačný konec
je připevněn k dolní liště – limit délky rozvinutí materiálu

činí 350 mm. Jedná se o plně ruční roletu, je možné ji
zastavit v libovolné výšce.

OMnU05-0016

Elektrická roleta - ovládá se pomocí příslušného tlačítka
na palubní desce.7

6.13. Technika úsporné jízdy
Ekonomický a ekologický styl jízdy umožňuje snížit
spotřebu paliva a emitovat přitom méně škodlivých látek
do životního prostředí.

7 Variantně
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Zahájení jízdy

Rozjíždějte se plynule a rázně přidejte plyn, abyste rychle
opustili provozní rozsah hydrodynamické spojky (v tomto
rozsahu má převodovka nižší účinnost). Následně snižte
sešlápnutí plynového pedálu a snažte se udržovat stálou
rychlost. Při jízdě z kopce nechte plynový pedál zcela
volný. Funkci kick-down, která umožňuje dosáhnout
velkého zrychlení, používejte pouze ve výjimečných
situacích.

POZOR PROSTŘEDÍ
Nikdy nezahřívejte motor při stání, nýbrž
(po naplnění pneumatického systému) se

rozjeďte a nechte motor pracovat na
středně vysokých otáčkách.

Předvídavá jízda

Předvídavá jízda spočívá především v co možná častém
využití setrvačnosti rozjezdu. Řidič by si měl včas
všimnout překážek na silnici a vyhýbat se zbytečnému
zastavování. Je vhodné využívat "zelenou vlnu" ve
světelné signalizaci a pohybovat se s proudem vozidel.
Za vysoké intenzity provozu jeďte co možná stálou
rychlostí s odlehčeným plynovým pedálem (neustálým
rozjížděním a brzděním se zvyšuje spotřeba paliva). Před
zastávkami dostatečně brzy uvolněte plynový pedál a
nechte vozidlo dojet na zastávku.

Stání

Pamatujte na to, že i při nízkých otáčkách motor
spotřebovává palivo, proto se při delším stání doporučuje
motor vypnout. Při krátkém stání zapněte zastávkovou
brzdu (po zapnutí zastávkové brzdy převodovka
automaticky přejde do provozního režimu blízkého
režimu Neutral).

6.14. Jízda v zimě
Vozidlo je třeba připravit na zimní období.

Způsob, jak připravit vozidlo na zimní období, závisí na
klimatických podmínkách, v jakých je provozováno. Než
nastane zimní sezona, ujistěte se, že použité provozní
materiály (např. olej, chladící kapalina), běhoun
pneumatik a palivo jsou uzpůsobené pro proměnlivé
podmínky na silnici. Navíc musíte přizpůsobit způsob
jízdy:

• vyhněte se prudkému brzdění,
• rozjíždějte se pomalu,
• vyhněte se prudkým pohybům volantem,
• v případě nutnosti nasaďte sněhové řetězy.
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INFORMACE
Na hnací nápravě je možné používat řetězy

bez omezení, avšak na přední nápravě
pouze tehdy, je-li na to náprava a nadkolí

připraveno.

INFORMACE
Řetězy používejte v případě velmi
zasněžené vozovky nebo náledí.

POZOR
Posypová sůl má nepříznivý vliv na prvky
karosérie a interiéru, proto je v zimním
období důležité pravidelně a důkladně

vozidlo uklízet, mýt jeho karosérii i
podvozek.
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7. Dodatečné informace

7.1. Právní informace
Tato příručka je chráněna autorským zákonem.

Částečné nebo úplné kopírování je bez písemného
souhlasu společnosti Solaris Bus & Coach zakázáno.

• SOLARIS, URBINO, TROLLINO, METROSTYLE, MAGBUS
a jim odpovídající prezentace ve formě log jsou
registrované ochranné známky společnosti Solaris.

• AdBlue je registrovaná ochranná známka VDA Verband
der Automobilindustrie e.V.

• CUMMINS a logo CUMMINS jsou registrované ochranné
známky společnosti Cummins Inc.

• PACCAR, PACCAR MX a logo PACCAR jsou registrované
ochranné známky společnosti PACCAR Inc.

• Jiné ochranné známky patří svým vlastníkům.
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