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PREFACE

Thanks to this operating and maintenance ma-
nual, you will more closely be familiar with the 
new favorite of inner-city transportation and 
fully low-floored ULTRA LF 12, which: 

•	 Combines	high	technology	with	AKIA	quality;	
•	 Is	environment-friendly	and	economical	due	to	
fuel	saving;	

•	 Presents	engine	option	having	Euro	6	emission.	

For	an	ergonomic,	comfortable	and	safe	travel,	
please	carefully	read	this	manual	and	practice	the	
instructions.	

Aiming	to	remove	all	obstacles	in	mass	transpor-
tation,	ULTRA	LF	12	has	been	produced	to	increase	
the	transportation	standards	for	the	pregnant	
women,	passengers	with	children	and	wheel-cha-
ired	ones.	

While	being	low-floored	and	rungless	provides	
easier	getting	on	and	off	the	bus	for	all	passen-
gers,	the	wider	corridors,	the	location	and	size	of	
the	doors,	the	number	and	positions	of	the	seats	
presents	easier	movement	in	the	bus.	

ULTRA	LF	12	will	reassure	the	operator	economi-
cally	thanks	to	its	higher	performance	and	fuel	
saving	technology.		

GENERAL SPECIFICATIONS

Engine 
Mercedes	-	Benz,	OM	936,	Euro	6,	Turbo	Intercoo-
ler,	Diesel

Transmission	
Zf	Ecolife	/	Allison	(optional)	automatic	intarder
	
Steering Box
HEMA	Servocom	8098,	hydraulic	

Steering Axle
ZF	RL85A

Rear Axle
ZF	AV132	series	

Passenger Capacity
27	seats	+	72	passangers

Weight 
Gross	vehicle	weight	18,000	kg

Brake System
ABS	&ASR	:	Knorr-	Bremse

Service Brake
Front	&	rear	fully	dry	air,	double-circuits,	automati-
cally	aligned	and	air	cooled	disc	brakes	
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INTRODUCTION
	
Mercedes	-	Benz,	OM	936,	Euro	6	Turbo/Intercooler	
prevents	the	decrease	in	traction	of	your	vehicle	
by	providing	continuous	high	power	in	every	level	
of	altitude	(particularly	in	highlands)	due	to	the	
advantage	presented	by	turbo.	

Since	it	fires	the	fuel	completely,	it	provides	fuel	
economy	as	well	as	protects	the	environment	by	
preventing	emission	of	the	black	some	from	the	
exhaust.		The	turbo	unit	works	as	a	second	muffler	
and	fades	the	sound	down.	The	fact	that	Mercedes	
-	Benz,	OM	936,	Euro	6	uses	turbo/intercooler	for	
the	engine	provides	%40	more	engine	power	than	
the	engines	without	turbo,	which	have	the	same	
sizes	and	weights.	

The	automated	intarder	transmission	works	
compatibly	with	Mercedes	-	Benz,	OM	936,	Euro	
6	engine,	providing	the	speed	and	traction	that	
your	vehicle	needs	even	under	the	heaviest	load	
and	running	conditions.	With	a	smooth	and	
comfortable	steering	wheel,	the	hydraulic	steering	
boost	system	provides	a	smooth	and	comfortable	
driving	for	years.	

By	using	the	indicators,	warning	lamps,	and	
warning	sounds	in	the	driver’s	cab,	it	is	possible	to	
monitor	if	various	units	and	systems	of	the	vehicle	
work	or	not.		

Caution	

Please	write	down	in	a	Notebook	the	serial	num-
bers	on	the	doors,	ignition	keys	and	fuel	tank	keys,	
and	keep	it	around	you.	In	case	of	losing	your	
keys,	you	will	need	to	have	the	serial	numbers	to	
produce	the	new	ones.		

WARRANTY

The	warranty	period	of	your	vehicle	is	written	
in	the	warranty	certificate	and	registered	by	the	
warranty	certificate	given	you	by	the	vendor	at	the	
delivery	of	the	vehicle.	If	your	vehicle	fails	whether	

in	scope	of	the	warranty	or	not,	please	immedia-
tely	report	it	to	the	authorized	AKIA	service.	Please	
read	the	warranty	certificate	for	further	details	on	
warranty	procedures.	

Caution 

The vehicles, of which first maintenances as 
well as periodic maintenances are not conduc-
ted at our authorized services will not benefit 
from benefits provided by the warranty. 

IN ORDER TO BENEFIT FROM WARRANTY OP-
PORTUNITIES

Please	have	your	vehicle’s	first	maintenance	(C)	
conducted	at	authorized	AKIA	services.	

Please	have	your	vehicle’s	periodic	maintenance	
(B)	conducted	at	authorized	AKIA	services.	

Please	rigorously	comply	with	the	suggestions	on	
the	vehicle	operation.	

IMPORTANT

The	fee	for	the	workmanship	of	the	first	mainte-
nance	(C)	will	be	covered	by	Akia	Hess	Otomotiv	
Ltd.	Şti	but	the	fee	for	oil	and	consumables	(filters	
and	etc.)	will	be	paid	by	the	customer.	

The	fee	for	workmanship	and	consumables	during	
all	periodic	maintenances	after	the	first	mainte-
nance	shall	be	covered	by	the	customer.	

In addition; 

The	expenditures	for	the	materials	(such	as	strap,	
brake	pad,	lamp,	wiper	blade	and	etc.)	worn	and	
broken	as	a	result	of	usage	shall	be	covered	by	the	
customer.	

REPAIR AND MAINTENANCE

Having	your	vehicle	repaired	and	maintained	by	
our	authorized	services	in	scope	of	a	repair	and	
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maintenance	program	will	save	you	from	uninfor-
med	and	unauthorized	persons	and	provide	you	
with	the	best	result.	

SUGGESTIONS

Please read carefully, because it is very impor-
tant.	

-Please	read	carefully	the	operating	and	mainte-
nance	manual	to	be	familiar	with	your	vehicle.	
-Please	read	carefully	the	warranty	section	of	this	
manual	to	learn	the	warranty	procedure.	

•	 Have	your	vehicle’s	first	maintenance	conduc-
ted	in	time	and	by	authorized	services.	

•	 Have	your	vehicle’s	periodic	maintenance	con-
ducted	by	authorized	AKIA	services.	

•	 Please	comply	with	the	issues	regarding	daily,	
weekly	and	periodic	maintenances.	

•	 Please	apply	the	authorized	services	for	even	
the	minor	faults.	

•	 Never	allow	for	any	holes	or	welding	on	the	
chassis.	

Caution 

Please	never	use	your	vehicle	without	antifre-
eze.	The	antifreeze	rate	of	your	vehicle	should	
always	be	kept	at	50%.		The	faults	arisen	due	to	
non-obedience	to	these	aspects	shall	be	under	
the	responsibility	of	the	user	and	are	out	of	the	
warranty	coverage.	

•	 If	your	car	will	not	operate	for	a	long	time,	plea-
se	comply	with	the	instructions	about	protec-
tion	of	the	units	such	as	engine,	transmission,	
differential	gear	and	the	body	from	damages,	
oxidation	and	corrosion.		

•	 Please	change	the	air	filter,	oil	filter	and	fuel	fil-
ters	timely	and	with	the	original	replacements.	

SAFETY MEASURES	

You	should	strictly	comply	with	the	following	
safety	rules	in	order	to	use	your	vehicle	safely,	save	
it	from	risks	and	prolong	its	life.	

Caution	

Do	not	replace	the	original	fuses	in	electrical	
systems	with	the	ones	with	higher	capacity.	Do	
not	insert	additional	connections	(such	as	brid-
ging)	to	the	main	cable	harness	in	order	to	attach	
additional	units	(such	as	mobile	phone	installati-
on,	coffee	machine,	and	extra	lamp	additions	to	
the	front	or	rear	part).	

Do	not	use	inconvenient	pipes	and	parts	when	
replacing	the	original	fuel	pipe	in	the	fuel	system.	
Please	avoid	from	this	kind	of	expensive	and	risky	
repair	practices	and	have	your	vehicle’s	part	repla-
cement	done	under	the	authorized	service	control	
and	with	the	original	parts.	AKIA	HESS	will	not	be	
responsible	for	the	faults	arising	from	noncompli-
ance	with	this	warning.		Whenever	any	welding	is	
applied	on	the	vehicle,	please	remove	the	battery	
terminals,	ECU	sockets,	transmission	socket,	ABS	
and	ELC	control	unit	connection	sockets.	
Do	not	externally	intervene	with	the	sensors	on	
the	vehicle.	

Caution 

During the maintenance and service of the 
vehicle, the ELC system may activate, so never 
start the maintenance of the ELC system witho-
ut taking the essential measures. 

1. INSTRUCTIONS FOR THE TIME DURING MAIN-
TENANCE, REPAIR AND OPERATION 

A - Maintenance and Repair Rules 

1.	Please	have	your	vehicle’s	all	maintenances	in	
time	and	regularly	done	by	our	authorized	ser-
vices	in	order	to	obtain	maximum	performance	
and	a	long	life.	



6 USAGE AND WARRANTY MANUELultra-lf 12

2.	The	operator	should	follow	the	following	rules	
in	daily	and	weekly	maintenances:	

•	 Always	wear	protective	gloves	and	boots	while	
working	with	the	vehicle.	

•	 Before	maintenance	and	repair	operations,	plea-
se	read	all	warning	labels	on	the	vehicle.	

•	 Apply	maintenance	and	repair	operations	after	
parking	the	vehicle	on	a	smooth	and	firm	gro-
und,	and	chock	all	tires.	

•	 Before	working	with	the	vehicle,	please	remove	
the	battery	connections.	

•	 Please	make	sure	that	the	engine	and	all	other	
units	are	cooled	before	all	control	operations	in	
order	not	to	lead	any	personal	injury.	

•	 While	lifting	the	heavy	parts,	please	use	lever	
jack	or	chain	hoist	or	similar	tools	to	prevent	
accidents	and	injuries.	

•	 In	no	case	make	any	control	or	change	any	parts	
while	the	engine	is	running.	

•	 Take	measures	required	for	preventing	flush	
or	squirt	of	any	liquids	under	pressure	while	
opening	any	caps	or	plugs	on	the	vehicle.	

•	 Do	not	forget	to	take	the	essential	measures	
against	the	probability	that	the	loose	fuel,	lubri-
cation	or	hydraulic	circuits	may	result	in	fire.	

•	 If	any	rotating	part	is	damaged	or	rubs	any	
other	parts	during	running,	please	do	not	start	
the	engine.	

3.	During	maintenance	and	repair,	please	follow	
the	following	instructions	for	vehicle	cleaning.	

•	 Make	sure	that	the	working	environment	is	free	
from	oil	or	dust.	

•	 Take	the	essential	measures	to	prevent	the	ve-
hicle	from	grease	or	oil	pollution	before	starting	
maintenance	and	repair.		

•	 Always	clean	the	parts	with	the	suggested	
cleaning	products.	

•	 While	deflating	the	air	in	the	brake	system,	do	
not	reuse	discharged	oil.	Pay	a	particular	im-
portance	to	cleaning	during	carrying	out	these	
operations.	

B - Use Instructions 

Before getting in the vehicle 
		
1.	Control	the	tire	pressure;	it	should	not	be	less	
or	more.	

2.	Make	sure	that	the	head	lamps	are	properly	
aligned.	The	improper	headlamps	will	decrease	
your	view	and	influence	the	view	of	the	drivers	
of	the	oncoming	vehicles.		Never	drive	with	
broken	headlamps.	The	broken	lamps	should	
be	replaced	with	the	lamps	having	the	same	
capacity.	

3.	Please	frequently	control	the	stop,	parking	and	
plate	lamps.	Make	sure	they	are	properly	wor-
king.	Never	drive	your	vehicle	when	the	stop,	
parking	and	plate	lamps	are	broken	or	covered	
with	dust	or	mud.	

4.	Please		always	keep	clean	the	windscreen	and	
side-screen	because	the	dirty	screens	will	rest-
rain	your	view	as	well	as	strain	your	eyes	due	
to	the	reflections	of	the	light	of	the	oncoming	
vehicles	onto	the	dirty	screens	particularly	
during	the	nights.		

After getting in the vehicle

1.	Please	align	your	seat	in	a	manner	that	allows	
you	to	access	switchgears.	

2.	Please	make	sure	that	the	rearview	mirrors	are	
clean,	aligned	and	healthy.	Every	time	you	get	
in	the	bus,	control	if	the	mirrors	are	aligned.		

3.	Shift	the	gear	to	neutral,	turn	the	ignition	key	to	
heating	position	and	then	start	the	engine.		

4.	During	the	cold	weathers,	do	not	leave	the	
engine	in	idle	speed	when	you	first	start	the	en-
gine.	Run	the	engine	at	fast	idle	speed	at	least	
for	3 minutes	to	allow	proper	lubrication	in	the	
turbo	unit	and	engine	heat.	

5.	Do	not	start	the	engine	with	full	load	when	the	
vehicle	is	in	gear	or	idle	speed.	
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When the vehicle on the move 

1.	Drive	your	vehicle	according	to	the	traffic	rules	
and	road	conditions.	On	the	wet	and	slippery	
ground,	avoid	sudden	brakes	and	decrease	the	
speed.	

2.	When	you	drive	down	with	the	loaded	vehicle	
through	engine	low	pressure,	do	not	allow	the	
engine	rotative	speed	increase	excessively.	On	
the	contrary,	the	centrifugal	power	may	dama-
ge	the	engine.		

3.	Never	shift	the	gear	to	neutral	when	driving	
down	a	long	ramp	both	because	of	driving	
safety	and	transmission	life.		

When stopping the vehicle 

1.	Allow	the	vehicle	to	run	in	idle	speed	at	least	for	
3	minutes	before	stopping	the	engine	in	order	
to	decrease	the	rotative	speed	of	the	turbo	unit	
and	enable	it	to	properly	be	lubricated.	

2.	Set	the	parking	brake.
3.	Stop	the	engine.

General 

1.	Do	not	run	the	engine	in	idle	speed	longer	than	
the	determined	duration.	On	the	contrary,	the	
heat	of	the	combustion	space	will	decrease	and	
the	fuel	will	not	completely	fire	therefore	may	
result	in	breakdowns	due	to	carbon	segregation	
in	injectors,	valves	and	piston	ring	parts.		

2.	Do	not	allow	overflowing	when	filling	up	
fuel	oil.	The	overfilled	tank	results	in	fuel	loss	
particularly	during	vehicle	turn,	and	more	im-
portantly,	it	may	create	a	risk	for	other	vehicles	
travelling	on	the	road.	

2. USE ERRORS

•	 In	order	to	prevent	use	errors,	please	carefully	
read	this	manual	to	be	familiar	with	the	vehicle.	

•	 Be	careful	in	fuel	selection	since	the	improper	
fuel	oil	may	result	in	breakdowns	with	higher	
costs	in	the	engine.	

•	 Make	sure	that	the	tire	pressure	is	at	the	normal	
levels.	On	the	contrary,	it	may	cause	unbalanced	
tire	wear	earlier	and	higher	fuel	consumption.	

•	 During	driving,	please	monitor	the	indicators	
and	warning	lights	on	the	instrument	panel.	In	
case	of	viewing	any	warning	or	abnormal	situa-
tion,	please	stop	the	vehicle	and	do/have	done	
the	essential	controls.	

•	 Do	not	run	the	engine	with	full	load	when	the	
vehicle	is	at	the	gear	or	out	of	the	gear.		

•	 Drive	your	vehicle	according	to	the	traffic	rules	
and	road	conditions.	On	the	wet	and	slippery	
ground,	avoid	sudden	brakes	and	decrease	the	
speed.	

3. POINTS TO CONSIDER DURING TRAVEL
	
•	 The	number	of	the	passengers	should	not	exce-
ed	the	capacity	specified	in	general	specificati-
ons	section.	

Caution  

If the vehicle is overloaded or the positions 
of the seats are changed, these may result in 
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change in load balance of the vehicle, therefore 
shorten the life of some parts, earlier wearing, 
and thus increase the operation and mainte-
nance costs and even accidents. AKIA HESS will 
not be responsible for problems resulted from 
the abovementioned causes. 

•	 Passenger	dropping	off	and	picking	up	should	
not	be	performed	without	stopping	the	vehicle.	

•	 In	order	not	to	lead	any	risk	for	the	passengers	
who	will	get	on	the	vehicle,	leave	enough	
space	between	the	passengers	and	vehicle	(for	
opening	the	pneumatic	door	and	wheel-chaired	
ramp).	

•	 During	travel,	the	doors	should	be	kept	locked.
•	 During	travel,	do	not	allow	any	passenger	to	
lean	out	of	the	window.	

•	 Follow	the	speed,	following	distance	and	other	
traffic	rules	for	security	of	life	and	property.		

4. WARNINGS FOR SITUATIONS MAY BE DA-
MAGING FOR HUMAN AND ENVIRONMENT 
HEALTH

•	 After	replacing	every	kind	of	lubrication	mate-
rial,	please	take	care	of	the	environment	while	
disposing	the	waste	oil.	For	this	purpose,	please	
deliver	the	waste	oil	to	the	authorized	waste	
disposal	facilities.	

•	 The	cooling	water	includes	antifreeze;	please	
change	it	once	a	year	in	normal	conditions.	
Never	use	the	vehicle	without	antifreeze.	When	
replacing	the	cooling	water,	pay	attention	to	
the	environment	while	disposing	the	waste	
water	with	antifreeze.	

•	 The	batteries	contain	sulfuric	acid	and	lead.	
When	disposing	the	used	batteries	which	have	
lost	their	functions,	pay	attention	to	the	envi-
ronment.	Never	dispose	them	together	with	
domestic	waste,	and	deliver	them	to	the	local	
waste	disposal	facilities.	

•	 When	disposing	every	kind	of	replaced	parts,	
rubber	or	etc.	during	maintenance	and	repair,	
please	pay	attention	to	the	environment.	

	

OPERATING
INDICATOR

1. Speed Indicator

It	is	a	huge	clock	in	the	left	side	of	indicator.	It	
shows	the	speed	of	the	vehicle	as	kilometer	/	hour.	
The	mileage	counter	under	the	needle	and	in	the	
middle	of	the	indicator	shows	the	total	kilometers	
that	have	been	travelled	by	the	vehicle.	

2. Engine Speed Indicator (Tachometer)

It	is	a	huge	clock	in	the	right	side	of	indicator.	It	
shows	the	engine	revolution	speed	as	revolution	
/	minute.	In	normal	driving		the	engine	revolution	
speed	should	be	1200	–	1800	revolution	/	minute	
in	order	to	provide	fuel	economy.	

KULLANIM 

GÖSTEGELER 

1. Hız göstergesi 

 

Gösterge panelinin solundaki büyük saattir. 
Aracın hızını kilometre / saat cinsinden 
gösterir. Saatin altında bulunan toplam 
kilometre sayacı ise aracın kat ettiği toplam 
kilometreyi gösterir.  

 

2. Motor Devir Göstergesi 

 

Gösterge panelinin sağındaki büyük saattir. 
Motor devir sayısını devir / dakika olarak 
gösterir. Normal sürüşlerde yakıt 
ekonomisinin sağlanması için motor devri 
1200 - 1800 devir / dakika olmalıdır. 

 

 

 

 

3. Hararet Göstergesi  

Motor soğutma suyunun 
sıcaklığını gösterir. Motor 
sıcaklığının aşırı derecede artması 
durumunda uyarı lambası yanar. 
Hararet kritik seviyeye 
yaklaştığında ; Motor Elektronik 
Kontrol Ünitesi (ECU) sıcaklığın 
daha fazla yükselerek motora 
zarar vermemesi için gücü 
düşürebilir ve ikâz verir. 

 

4. Yakıt Göstergesi 

 

Depodaki yakıt miktarını gösterir. Yakıt 
sisteminin hava yapmasını önlemek, ayrıca 
yoğunlaşmadan dolayı su oluşumunu 
minimuma indirmek için yakıt deposunu 
daima dolu bulundurunuz. 

DİKKAT 

Yakıt tankındaki yakıt tamamen bitmeden 
takviye edilmelidir. Aksi halde sistem hava 
yapar ve havası alınmadan motor 
çalıştırılamaz. 
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ekonomisinin sağlanması için motor devri 
1200 - 1800 devir / dakika olmalıdır. 

 

 

 

 

3. Hararet Göstergesi  

Motor soğutma suyunun 
sıcaklığını gösterir. Motor 
sıcaklığının aşırı derecede artması 
durumunda uyarı lambası yanar. 
Hararet kritik seviyeye 
yaklaştığında ; Motor Elektronik 
Kontrol Ünitesi (ECU) sıcaklığın 
daha fazla yükselerek motora 
zarar vermemesi için gücü 
düşürebilir ve ikâz verir. 

 

4. Yakıt Göstergesi 

 

Depodaki yakıt miktarını gösterir. Yakıt 
sisteminin hava yapmasını önlemek, ayrıca 
yoğunlaşmadan dolayı su oluşumunu 
minimuma indirmek için yakıt deposunu 
daima dolu bulundurunuz. 

DİKKAT 

Yakıt tankındaki yakıt tamamen bitmeden 
takviye edilmelidir. Aksi halde sistem hava 
yapar ve havası alınmadan motor 
çalıştırılamaz. 
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3. Heat Panel  

It	shows	the	temperature	of	the	en-
gine	cooling	water.	When	the	water	
is	overheated,	the	warning	light	will	
turn	on.	When	the	temperature	app-
roaches	to	the	critical	level,	engine’s	
electric	control	unit	will	decrease	the	
power	and	give	warning	to	prevent	
any	damages	to	the	engine	by	the	
increasing	heat.

4. Fuel Indicator

It	shows	the	amount	of	fuel	in	the	tank.	Always	
keep	the	fuel	tank	full	both	because	preventing	
the	air	to	get	into	the	fuel	system	as	well	as	mini-
mizing	water	creation	due	to	condensation.	

Caution

The	fuel	should	be	filled	up	before	the	tank	is	
completely	emptied.	On	the	contrary,	the	air	will	
get	into	the	tank	and	the	engine	should	not	be	
started	before	deflating	the	air.

5. Oil Pressure Indicator

It	is	on	the	top	left	of	the	indicatör.	
It	shows	the	pressure	of	the	oil	in	
the	engine	lubrication	system.	If	
the	pressure	is	lower,	the	warning	
light	will	turn	on.	In	this	case	
immediately	stop	the	engine	and	
try	to	understand	the	reason.		If	
necessary	notify	the	AKIA	authori-
zed	sevice.

6. Front And Back Air Pressure Indicator
 

It	shows	the	air	
pressure	in	the	
rear	and	front	air	
tubes.	The	normal	
air-pressure	is	
about		6	–	8,5	
bars.	When	the	air	
pressure	falls	be-
low	5	–	5,5	bars,	
your	vehicle	will	
give	audial	and	
visual	warning.	In	
this	case,	do	not	
try	to	move	your	
vehicle.

Caution

Keep the air pressures in factory defaults. 

KULLANIM 

GÖSTEGELER 

1. Hız göstergesi 

 

Gösterge panelinin solundaki büyük saattir. 
Aracın hızını kilometre / saat cinsinden 
gösterir. Saatin altında bulunan toplam 
kilometre sayacı ise aracın kat ettiği toplam 
kilometreyi gösterir.  
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yaklaştığında ; Motor Elektronik 
Kontrol Ünitesi (ECU) sıcaklığın 
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5. Yağ Basınç Göstergesi 

Gösterge panelinin sol üst 
köşesinde yer almaktadır. Motor 
yağlama sistemindeki yağın 
basıncını gösterir. Basınç düşükse 
uyarı lambası yanar. Bu durumda 
motoru hemen stop ederek 
nedenini araştırınız.  Gerekirse 
AKIA yetkili servisine haber 
veriniz. 

 

 

6. Ön ve Arka Hava Basınç Göstergesi 

 

Ön ve arka fren hava tüplerindeki hava 
basıncını gösterir. Normal hava basıncı 6,5 – 
8,5 bar arasındadır. Hava basıncı 5 – 5,5 bar 
seviyesine düştüğünde aracınız sesli ve görsel 
ikâz verir. 

DİKKAT 

Hava basınçlarını fabrika değerlerinde tutmaya 
özen gösteriniz. 

 

 

 

 

 

7. Ad Blue Seviye Göstergesi  

 

 

 

 

Ad Blue tankındaki sıvı seviyesini gösterir. 
Tanktaki üre, kritik seviyenin altına 
düştüğünde ilgili ikâz lambası yanarak 
sürücüyü uyarır. 

Dikkat 

Aracınızda, sadece, DIN 70070 / ISO 22241 
standartlarına uygun Ad Blue kullanmalısınız.  
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Göstergesi, motor devir 
gösterge saatinin 
ortasında yer almaktadır. 
Seçilen vites konumuna 
göre değişerek sürücüye 
aracın hangi viteste 

olduğunu gösterir. Göstergede aşağıdaki 
değerler görüntülenebilir. 

N  :  NÖTR 

D  :  İleri Hareket Butonu 

R  :  Geri Vites Butonu 
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7. Ad Blue Level Indicator

It	shows	the	level	of	the	liquid	in	the	Ad	Blue	tank.	
When	the	liquid		in	the	tank	decreased	under	the	
critical	level,	the	warning	light	is	on	and	it	warns	
the	driver.			

Caution

Only	use	Ad	Blue	/	DEF	in	accordance	with	DIN	
70070	/	ISO	22241

8. Automatic Gearbox Indicator

The	automatical	
gearbox	is	placed	the	
middle	of	the	engine	
speed	indicator.	It	
depends	on	the	posi-
tion	of	selected	gear	
and	it	shows	the	gear	
level	to	the	driver.	
The	values	below,	can	
be	displayed	in	the	
indicator.	

N  :		Neutral
D  :		Normal	automatic	go	-	forward
R  :  Reverse	gear

 

WARNING LIGHTS

1. Left Signal Warning Light

It’s	the	green	warning	light	that	
shows	turning	to	the	left.	It	flashes	
when	using	the	signal	switch	on	the	
steering	wheel	or	hazard	switch.	

2. Right Signal Warning Light

	It’s	the	green	warning	light	that	
shows	turning	to	the	right.	It	flashes	
when	using	the	signal	switch	on	the	
steering	wheel	or	hazard	switch.	

3. Position Lamps Warning Light

It’s	the	green	warning	light.	When	
the	headlamp	switch	is	commanded	
by	the	user,	becomes	activated	and	
notify	to	the	driver,	the	position	
lamp	is	on.

4. Front Fog Lamps Warning Light

It’s	the	green	warning	lamp.	When	
the	lamp	key	is	commanded	by	the	
user,	becomes	activated	and	notify	
to	the	driver,	the	front	fog	lamps	
are	on.

5. Rear fog Lamps Warning Light

It’s	the	yellow	warning	lamp.	When	
the	lamp	key	is	commanded	by	the	
user,	becomes	activated	and	notify	
to	the	driver,	the	position	lamps	are	
on.

6. High Beam Warning Light

It	is	the	blue	warning	light	that	
illuminates	when	the	control	arm	
pushed	from	the	normal	headlight	
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Gösterge panelinin sol üst 
köşesinde yer almaktadır. Motor 
yağlama sistemindeki yağın 
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AKIA yetkili servisine haber 
veriniz. 
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İKÂZ IŞIKLARI 

1. Sol Sinyal İkâz Işığı 

Sol tarafa dönüşleri gösteren 
yeşil renkli ikâz ışığı, 
direksiyondaki sinyal kolu ya da 
dörtlü flaşör anahtarı 

kullanıldığında yanıp sönmektedir. 

2. Sağ Sinyal İkâz Işığı 

Sağ tarafa dönüşleri gösteren 
yeşil renkli ikâz ışığı, 
direksiyondaki sinyal kolu ya da 
dörtlü flaşör anahtarı 

kullanıldığında yanıp sönmektedir. 

3. Pozisyon Lambaları İkâz Işığı 

Yeşil renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı, pozisyon lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif hale gelir ve 

sürücüye pozisyon lambalarının açık olduğunu 
bildirir. 

4. Ön Sis Lambaları İkâz Işığı 

Yeşil renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı, ön sis lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif hale gelir ve 

sürücüye ön sislerin açık olduğunu bildirir. 

5. Arka Sis Lambaları İkâz Işığı 

Sarı renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı arka sis lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif duruma gelir 

ve aracın arka sislerinin açık olduğunu bildirir. 

 

 

 

 

6. Uzun Hüzme Far İkâz Işığı 

Normal farlar açıkken kontrol 
kolu uzun hüzme far konumuna 
getirildiği zaman veya selektör 
yapıldığında yanan mavi renkli 

ikâz ışığıdır. Sürücüye farların uzun hüzmede 
olduğunu gösterir. Şehir içi trafiğinde ve diğer 
araçlarla karşılaşıldığında farların kısa 
hüzmeye alınması gerekir. 

7. Motor Soğutma Sıvısı İkâz Işığı 

Motor soğutma suyu 
seviyesinini düştüğünü ve 
eklenmesi gerektiğini gösteren 
kırmızı renkli ikâz ışığıdır. Bu 
durumda aracınızı durdurarak 

gerekli miktarda soğutma sıvısı ekleyiniz. 

 

8. Motor Hararet İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığının iki 
seviyesi vardır. Sarı renkli ışık 
önleyici, kırmızı renkli ışık 
şiddetli uyarı anlamına 
gelmektedir. Soğutma 
sistemindeki herhangi bir 
arızadan dolayı motor normalin 
üzerinde ısındığında aktif hale 

gelerek sürücüyü uyarır. Seyir halinde iken 
lamba yanarsa soğutma su seviyesi çok düşük 
olabileceğinden dolayı motoru stop etmeden 
önce bir dakika kadar rölantide çalıştırınız. 
Soğutma su seviyesi çok düşük ise seviyeyi 
tamamlayınız. 
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yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif duruma gelir 

ve aracın arka sislerinin açık olduğunu bildirir. 

 

 

 

 

6. Uzun Hüzme Far İkâz Işığı 

Normal farlar açıkken kontrol 
kolu uzun hüzme far konumuna 
getirildiği zaman veya selektör 
yapıldığında yanan mavi renkli 

ikâz ışığıdır. Sürücüye farların uzun hüzmede 
olduğunu gösterir. Şehir içi trafiğinde ve diğer 
araçlarla karşılaşıldığında farların kısa 
hüzmeye alınması gerekir. 

7. Motor Soğutma Sıvısı İkâz Işığı 

Motor soğutma suyu 
seviyesinini düştüğünü ve 
eklenmesi gerektiğini gösteren 
kırmızı renkli ikâz ışığıdır. Bu 
durumda aracınızı durdurarak 

gerekli miktarda soğutma sıvısı ekleyiniz. 

 

8. Motor Hararet İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığının iki 
seviyesi vardır. Sarı renkli ışık 
önleyici, kırmızı renkli ışık 
şiddetli uyarı anlamına 
gelmektedir. Soğutma 
sistemindeki herhangi bir 
arızadan dolayı motor normalin 
üzerinde ısındığında aktif hale 

gelerek sürücüyü uyarır. Seyir halinde iken 
lamba yanarsa soğutma su seviyesi çok düşük 
olabileceğinden dolayı motoru stop etmeden 
önce bir dakika kadar rölantide çalıştırınız. 
Soğutma su seviyesi çok düşük ise seviyeyi 
tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

İKÂZ IŞIKLARI 

1. Sol Sinyal İkâz Işığı 

Sol tarafa dönüşleri gösteren 
yeşil renkli ikâz ışığı, 
direksiyondaki sinyal kolu ya da 
dörtlü flaşör anahtarı 

kullanıldığında yanıp sönmektedir. 

2. Sağ Sinyal İkâz Işığı 

Sağ tarafa dönüşleri gösteren 
yeşil renkli ikâz ışığı, 
direksiyondaki sinyal kolu ya da 
dörtlü flaşör anahtarı 

kullanıldığında yanıp sönmektedir. 

3. Pozisyon Lambaları İkâz Işığı 

Yeşil renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı, pozisyon lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif hale gelir ve 

sürücüye pozisyon lambalarının açık olduğunu 
bildirir. 

4. Ön Sis Lambaları İkâz Işığı 

Yeşil renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı, ön sis lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif hale gelir ve 

sürücüye ön sislerin açık olduğunu bildirir. 

5. Arka Sis Lambaları İkâz Işığı 

Sarı renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı arka sis lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif duruma gelir 

ve aracın arka sislerinin açık olduğunu bildirir. 

 

 

 

 

6. Uzun Hüzme Far İkâz Işığı 

Normal farlar açıkken kontrol 
kolu uzun hüzme far konumuna 
getirildiği zaman veya selektör 
yapıldığında yanan mavi renkli 

ikâz ışığıdır. Sürücüye farların uzun hüzmede 
olduğunu gösterir. Şehir içi trafiğinde ve diğer 
araçlarla karşılaşıldığında farların kısa 
hüzmeye alınması gerekir. 

7. Motor Soğutma Sıvısı İkâz Işığı 

Motor soğutma suyu 
seviyesinini düştüğünü ve 
eklenmesi gerektiğini gösteren 
kırmızı renkli ikâz ışığıdır. Bu 
durumda aracınızı durdurarak 

gerekli miktarda soğutma sıvısı ekleyiniz. 

 

8. Motor Hararet İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığının iki 
seviyesi vardır. Sarı renkli ışık 
önleyici, kırmızı renkli ışık 
şiddetli uyarı anlamına 
gelmektedir. Soğutma 
sistemindeki herhangi bir 
arızadan dolayı motor normalin 
üzerinde ısındığında aktif hale 

gelerek sürücüyü uyarır. Seyir halinde iken 
lamba yanarsa soğutma su seviyesi çok düşük 
olabileceğinden dolayı motoru stop etmeden 
önce bir dakika kadar rölantide çalıştırınız. 
Soğutma su seviyesi çok düşük ise seviyeyi 
tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

İKÂZ IŞIKLARI 

1. Sol Sinyal İkâz Işığı 

Sol tarafa dönüşleri gösteren 
yeşil renkli ikâz ışığı, 
direksiyondaki sinyal kolu ya da 
dörtlü flaşör anahtarı 

kullanıldığında yanıp sönmektedir. 

2. Sağ Sinyal İkâz Işığı 

Sağ tarafa dönüşleri gösteren 
yeşil renkli ikâz ışığı, 
direksiyondaki sinyal kolu ya da 
dörtlü flaşör anahtarı 

kullanıldığında yanıp sönmektedir. 

3. Pozisyon Lambaları İkâz Işığı 

Yeşil renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı, pozisyon lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif hale gelir ve 

sürücüye pozisyon lambalarının açık olduğunu 
bildirir. 

4. Ön Sis Lambaları İkâz Işığı 

Yeşil renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı, ön sis lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif hale gelir ve 

sürücüye ön sislerin açık olduğunu bildirir. 

5. Arka Sis Lambaları İkâz Işığı 

Sarı renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı arka sis lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif duruma gelir 

ve aracın arka sislerinin açık olduğunu bildirir. 

 

 

 

 

6. Uzun Hüzme Far İkâz Işığı 

Normal farlar açıkken kontrol 
kolu uzun hüzme far konumuna 
getirildiği zaman veya selektör 
yapıldığında yanan mavi renkli 

ikâz ışığıdır. Sürücüye farların uzun hüzmede 
olduğunu gösterir. Şehir içi trafiğinde ve diğer 
araçlarla karşılaşıldığında farların kısa 
hüzmeye alınması gerekir. 

7. Motor Soğutma Sıvısı İkâz Işığı 

Motor soğutma suyu 
seviyesinini düştüğünü ve 
eklenmesi gerektiğini gösteren 
kırmızı renkli ikâz ışığıdır. Bu 
durumda aracınızı durdurarak 

gerekli miktarda soğutma sıvısı ekleyiniz. 

 

8. Motor Hararet İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığının iki 
seviyesi vardır. Sarı renkli ışık 
önleyici, kırmızı renkli ışık 
şiddetli uyarı anlamına 
gelmektedir. Soğutma 
sistemindeki herhangi bir 
arızadan dolayı motor normalin 
üzerinde ısındığında aktif hale 

gelerek sürücüyü uyarır. Seyir halinde iken 
lamba yanarsa soğutma su seviyesi çok düşük 
olabileceğinden dolayı motoru stop etmeden 
önce bir dakika kadar rölantide çalıştırınız. 
Soğutma su seviyesi çok düşük ise seviyeyi 
tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

İKÂZ IŞIKLARI 

1. Sol Sinyal İkâz Işığı 

Sol tarafa dönüşleri gösteren 
yeşil renkli ikâz ışığı, 
direksiyondaki sinyal kolu ya da 
dörtlü flaşör anahtarı 

kullanıldığında yanıp sönmektedir. 

2. Sağ Sinyal İkâz Işığı 

Sağ tarafa dönüşleri gösteren 
yeşil renkli ikâz ışığı, 
direksiyondaki sinyal kolu ya da 
dörtlü flaşör anahtarı 

kullanıldığında yanıp sönmektedir. 

3. Pozisyon Lambaları İkâz Işığı 

Yeşil renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı, pozisyon lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif hale gelir ve 

sürücüye pozisyon lambalarının açık olduğunu 
bildirir. 

4. Ön Sis Lambaları İkâz Işığı 

Yeşil renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı, ön sis lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif hale gelir ve 

sürücüye ön sislerin açık olduğunu bildirir. 

5. Arka Sis Lambaları İkâz Işığı 

Sarı renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı arka sis lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif duruma gelir 

ve aracın arka sislerinin açık olduğunu bildirir. 

 

 

 

 

6. Uzun Hüzme Far İkâz Işığı 

Normal farlar açıkken kontrol 
kolu uzun hüzme far konumuna 
getirildiği zaman veya selektör 
yapıldığında yanan mavi renkli 

ikâz ışığıdır. Sürücüye farların uzun hüzmede 
olduğunu gösterir. Şehir içi trafiğinde ve diğer 
araçlarla karşılaşıldığında farların kısa 
hüzmeye alınması gerekir. 

7. Motor Soğutma Sıvısı İkâz Işığı 

Motor soğutma suyu 
seviyesinini düştüğünü ve 
eklenmesi gerektiğini gösteren 
kırmızı renkli ikâz ışığıdır. Bu 
durumda aracınızı durdurarak 

gerekli miktarda soğutma sıvısı ekleyiniz. 

 

8. Motor Hararet İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığının iki 
seviyesi vardır. Sarı renkli ışık 
önleyici, kırmızı renkli ışık 
şiddetli uyarı anlamına 
gelmektedir. Soğutma 
sistemindeki herhangi bir 
arızadan dolayı motor normalin 
üzerinde ısındığında aktif hale 

gelerek sürücüyü uyarır. Seyir halinde iken 
lamba yanarsa soğutma su seviyesi çok düşük 
olabileceğinden dolayı motoru stop etmeden 
önce bir dakika kadar rölantide çalıştırınız. 
Soğutma su seviyesi çok düşük ise seviyeyi 
tamamlayınız. 
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position	to	high	beam	position	or	flashing	the	
headlights.	In	case	of	inner-	city	traffic	when	
confronting	the	oncoming	vehicles,	the	headlights	
should	be	turned	to	the	dipped	beam.

7. Engine Coolant Level Warning Light 

It	is	a	red	warning	light	that	shows	
the	decrease	level	of	the	coolant	and	
that	water	should	be	added.	In	this	
case,	stop	your	vehicle	and	then	add	
the	required	amount	of	coolant.	

8. Engine Heat Warning Light 

The	warning	light	which	is	on	the	
picture	has	two	level	(optional).	The	
yellow	one	means	preventer	and	the	
red	one	means	severe	warning.	If	
the	engine	is	overheated	due	to	any	
fault	in	the	cooling	system,	this	light	
will	illuminate.	If	this	light	illuminates	
during	travel,	it	may	result	from	the	
lower	level	of	the	water.	In	this	case,	
run	the	engine	in	idle	speed	for	one	

minutes	before	stopping	the	engine.	If	the	coolant	
level	is	very	lower,	fill	the	liquid	up	to	the	nominal	
level.	

9. Wheel – Chaired Ramp Warning 

When	the	wheel-chaired	passenger	
would	like	to	get	off	the	vehicle	and	
driver	activates	the	wheel-chaired	
ramp,	this	warning	light	illuminates.	

10. Wheel – Chaired Stop Requested Warning 
Light

This	warning	light	will	illuminate	
when	the	wheel-chaired	passengers	
push	the	stop	button	for	getting	off	
the	vehicle.		

11.  Transmission Malfunction Warning Light

It	is	the	warning	light	on	the	picture.	
When	there	is	a	problem	on	the	
vehicle’s	transmission	system,	it	
lights.	When	switch	on	the	motor,	it	
lights	and	after	switch	on	the	motor,	

the	light	turns	off.	

12.  Mirror Resistance Warning Light

When	the	defroster	system	on	the	
vehicle’s	front	mirrors,	activated	
by	control	switch,	the	yellow	light	
illuminates.	

13. Driver’s   Near Window Resistance Warning 
Light

When	the	defroster	system	on	the	
driver’s	near	window	is	activated	by	
control	switch,	the	yellow	light	on	
the	picture	is	illuminated.

14. Charge  (Alternator) Warning Light 

It’s	the	red	warning	light.		When	at	
least	one	of	the	alternators	is	not	
charging,	warning	light	is	on.		When	
switch	on	the	engine,	the	light	is	on	
and	starts	the	engine	and	on	idle	

speed,	the	light	turns	off.		The	warning	light	illu-
minates	during	the	travel,	it	means	that	there	is	a	
fault	in	the	charging	circuit.	Park	your	vehicle	at	a	
safe	place	and	then	conduct	the	required	controls.	
If	necessary,	please	apply	the	authorized	service.	

15. Parking ( Hand) Brake Warning Light  
 

This	red	warning	light	illuminates	
when	the	hand	brake	put	into	servi-
ce	when	the	switch	key	is	open,	and	
continues	giving	warning	during	
neutral	position.		

İKÂZ IŞIKLARI 

1. Sol Sinyal İkâz Işığı 

Sol tarafa dönüşleri gösteren 
yeşil renkli ikâz ışığı, 
direksiyondaki sinyal kolu ya da 
dörtlü flaşör anahtarı 

kullanıldığında yanıp sönmektedir. 

2. Sağ Sinyal İkâz Işığı 

Sağ tarafa dönüşleri gösteren 
yeşil renkli ikâz ışığı, 
direksiyondaki sinyal kolu ya da 
dörtlü flaşör anahtarı 

kullanıldığında yanıp sönmektedir. 

3. Pozisyon Lambaları İkâz Işığı 

Yeşil renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı, pozisyon lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif hale gelir ve 

sürücüye pozisyon lambalarının açık olduğunu 
bildirir. 

4. Ön Sis Lambaları İkâz Işığı 

Yeşil renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı, ön sis lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif hale gelir ve 

sürücüye ön sislerin açık olduğunu bildirir. 

5. Arka Sis Lambaları İkâz Işığı 

Sarı renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı arka sis lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif duruma gelir 

ve aracın arka sislerinin açık olduğunu bildirir. 

 

 

 

 

6. Uzun Hüzme Far İkâz Işığı 

Normal farlar açıkken kontrol 
kolu uzun hüzme far konumuna 
getirildiği zaman veya selektör 
yapıldığında yanan mavi renkli 

ikâz ışığıdır. Sürücüye farların uzun hüzmede 
olduğunu gösterir. Şehir içi trafiğinde ve diğer 
araçlarla karşılaşıldığında farların kısa 
hüzmeye alınması gerekir. 

7. Motor Soğutma Sıvısı İkâz Işığı 

Motor soğutma suyu 
seviyesinini düştüğünü ve 
eklenmesi gerektiğini gösteren 
kırmızı renkli ikâz ışığıdır. Bu 
durumda aracınızı durdurarak 

gerekli miktarda soğutma sıvısı ekleyiniz. 

 

8. Motor Hararet İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığının iki 
seviyesi vardır. Sarı renkli ışık 
önleyici, kırmızı renkli ışık 
şiddetli uyarı anlamına 
gelmektedir. Soğutma 
sistemindeki herhangi bir 
arızadan dolayı motor normalin 
üzerinde ısındığında aktif hale 

gelerek sürücüyü uyarır. Seyir halinde iken 
lamba yanarsa soğutma su seviyesi çok düşük 
olabileceğinden dolayı motoru stop etmeden 
önce bir dakika kadar rölantide çalıştırınız. 
Soğutma su seviyesi çok düşük ise seviyeyi 
tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

İKÂZ IŞIKLARI 

1. Sol Sinyal İkâz Işığı 

Sol tarafa dönüşleri gösteren 
yeşil renkli ikâz ışığı, 
direksiyondaki sinyal kolu ya da 
dörtlü flaşör anahtarı 

kullanıldığında yanıp sönmektedir. 

2. Sağ Sinyal İkâz Işığı 

Sağ tarafa dönüşleri gösteren 
yeşil renkli ikâz ışığı, 
direksiyondaki sinyal kolu ya da 
dörtlü flaşör anahtarı 

kullanıldığında yanıp sönmektedir. 

3. Pozisyon Lambaları İkâz Işığı 

Yeşil renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı, pozisyon lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif hale gelir ve 

sürücüye pozisyon lambalarının açık olduğunu 
bildirir. 

4. Ön Sis Lambaları İkâz Işığı 

Yeşil renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı, ön sis lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif hale gelir ve 

sürücüye ön sislerin açık olduğunu bildirir. 

5. Arka Sis Lambaları İkâz Işığı 

Sarı renkli ikâz ışığıdır. Far 
anahtarı arka sis lambaları 
yanacak şekilde kumanda 
edildiğinde aktif duruma gelir 

ve aracın arka sislerinin açık olduğunu bildirir. 

 

 

 

 

6. Uzun Hüzme Far İkâz Işığı 

Normal farlar açıkken kontrol 
kolu uzun hüzme far konumuna 
getirildiği zaman veya selektör 
yapıldığında yanan mavi renkli 

ikâz ışığıdır. Sürücüye farların uzun hüzmede 
olduğunu gösterir. Şehir içi trafiğinde ve diğer 
araçlarla karşılaşıldığında farların kısa 
hüzmeye alınması gerekir. 

7. Motor Soğutma Sıvısı İkâz Işığı 

Motor soğutma suyu 
seviyesinini düştüğünü ve 
eklenmesi gerektiğini gösteren 
kırmızı renkli ikâz ışığıdır. Bu 
durumda aracınızı durdurarak 

gerekli miktarda soğutma sıvısı ekleyiniz. 

 

8. Motor Hararet İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığının iki 
seviyesi vardır. Sarı renkli ışık 
önleyici, kırmızı renkli ışık 
şiddetli uyarı anlamına 
gelmektedir. Soğutma 
sistemindeki herhangi bir 
arızadan dolayı motor normalin 
üzerinde ısındığında aktif hale 

gelerek sürücüyü uyarır. Seyir halinde iken 
lamba yanarsa soğutma su seviyesi çok düşük 
olabileceğinden dolayı motoru stop etmeden 
önce bir dakika kadar rölantide çalıştırınız. 
Soğutma su seviyesi çok düşük ise seviyeyi 
tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

9. Engelli Rampası İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek 
istediği zaman şoför tarafından 
engelli rampası aktif edildiğinde 
bu ikâz ışığı yanar. 

10. Engelli Duracak İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek için 
inecek butonuna bastığı zaman 
bu ikâz ışığı yanar. 

 

11.  Şanzıman Arıza İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığıdır. 
Aracınızın şanzımanında 
herhangi bir problem tespit 
edilmesi durumunda yanar. 

Kontak açıldığında yanar, motor çalıştırıldıktan 
sonra söner. Aksi durumda sistem kontrol 
edilmelidir.   

12.  Ayna Rezistans İkâz Işığı 

Aracın ön aynalarında bulunan 
defroster sistemi, ilgili kumanda 
anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde, resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

13. Sürücü Yan Cam Rezistansı İkâz Işığı  

Aracın şoför yan camında 
bulunan defroster sistemi, ilgili 
kumanda anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

14. Şarj (Alternatör) İkâz Işığı  

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Alternatörlerden en az birinin 
şarjı boşaldığında yanar. Kontak 
açıldığında da yanar ve motor 

çalıştırılıp rölanti devrine geçtiğinde söner. 
Seyir esnasında uyarı lambası yanarsa, şarj 

devresinde bir arıza olduğuna işarettir. 
Aracınızı emniyetli bir yere çekerek gerekli 
kontrolleri yapınız. Gerekirse yetkili servise 
müracaat ediniz. 

15. Park (El Freni) İkâz Işığı   

Bu kırmızı ikâz ışığı, kontak açık 
iken el freni devreye alındığında 
yanar ve park durumunda 
kalındığı sürece ikâz verir.   

16. Motor Yağ Basıncı İkâz Işığı 

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Kontak açıkken yanmalı 
motorun çalışmasını takiben 
sönmelidir. Motor yağ 

basıncının normal değerin altına düşmesi can 
bus yoluyla motor elektronik kontrol 
ünitesinden algılandığında bu ikâz ışığı yanar.  

17. Yakıt Seviye İkâz Işığı  

Yakıt seviyesi azaldığında bu 
ikâz ışığı yanar. 

 

18. Yakıt Filtresi İkâz Işığı 

Resimde görülen sarı renkli ikâz 
ışığıdır. Yakıt- su ayırıcı filtre 
içinde biriken su seviyesi, motor 
elektronik kontrol ünitesinden, 

can bus yoluyla algılanır ve ilgili ikâz ışığının 
yanmasına neden olur. Uygun bir zamanda 
filtrede biriken suyu boşaltınız. 

19. Ad Blue Seviyesi İkâz Işığı  

Mavi renkli ikâz ışığıdır. 
Sürücüye adblue miktarının 
düşük olduğunu haber verir. Ad 
blue tankına yeterli miktarda 

sıvı ilave edildiğinde bu ikâz lambası söner.  

 

 

9. Engelli Rampası İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek 
istediği zaman şoför tarafından 
engelli rampası aktif edildiğinde 
bu ikâz ışığı yanar. 

10. Engelli Duracak İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek için 
inecek butonuna bastığı zaman 
bu ikâz ışığı yanar. 

 

11.  Şanzıman Arıza İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığıdır. 
Aracınızın şanzımanında 
herhangi bir problem tespit 
edilmesi durumunda yanar. 

Kontak açıldığında yanar, motor çalıştırıldıktan 
sonra söner. Aksi durumda sistem kontrol 
edilmelidir.   

12.  Ayna Rezistans İkâz Işığı 

Aracın ön aynalarında bulunan 
defroster sistemi, ilgili kumanda 
anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde, resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

13. Sürücü Yan Cam Rezistansı İkâz Işığı  

Aracın şoför yan camında 
bulunan defroster sistemi, ilgili 
kumanda anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

14. Şarj (Alternatör) İkâz Işığı  

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Alternatörlerden en az birinin 
şarjı boşaldığında yanar. Kontak 
açıldığında da yanar ve motor 

çalıştırılıp rölanti devrine geçtiğinde söner. 
Seyir esnasında uyarı lambası yanarsa, şarj 

devresinde bir arıza olduğuna işarettir. 
Aracınızı emniyetli bir yere çekerek gerekli 
kontrolleri yapınız. Gerekirse yetkili servise 
müracaat ediniz. 

15. Park (El Freni) İkâz Işığı   

Bu kırmızı ikâz ışığı, kontak açık 
iken el freni devreye alındığında 
yanar ve park durumunda 
kalındığı sürece ikâz verir.   

16. Motor Yağ Basıncı İkâz Işığı 

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Kontak açıkken yanmalı 
motorun çalışmasını takiben 
sönmelidir. Motor yağ 

basıncının normal değerin altına düşmesi can 
bus yoluyla motor elektronik kontrol 
ünitesinden algılandığında bu ikâz ışığı yanar.  

17. Yakıt Seviye İkâz Işığı  

Yakıt seviyesi azaldığında bu 
ikâz ışığı yanar. 

 

18. Yakıt Filtresi İkâz Işığı 

Resimde görülen sarı renkli ikâz 
ışığıdır. Yakıt- su ayırıcı filtre 
içinde biriken su seviyesi, motor 
elektronik kontrol ünitesinden, 

can bus yoluyla algılanır ve ilgili ikâz ışığının 
yanmasına neden olur. Uygun bir zamanda 
filtrede biriken suyu boşaltınız. 

19. Ad Blue Seviyesi İkâz Işığı  

Mavi renkli ikâz ışığıdır. 
Sürücüye adblue miktarının 
düşük olduğunu haber verir. Ad 
blue tankına yeterli miktarda 

sıvı ilave edildiğinde bu ikâz lambası söner.  

 

 

9. Engelli Rampası İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek 
istediği zaman şoför tarafından 
engelli rampası aktif edildiğinde 
bu ikâz ışığı yanar. 

10. Engelli Duracak İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek için 
inecek butonuna bastığı zaman 
bu ikâz ışığı yanar. 

 

11.  Şanzıman Arıza İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığıdır. 
Aracınızın şanzımanında 
herhangi bir problem tespit 
edilmesi durumunda yanar. 

Kontak açıldığında yanar, motor çalıştırıldıktan 
sonra söner. Aksi durumda sistem kontrol 
edilmelidir.   

12.  Ayna Rezistans İkâz Işığı 

Aracın ön aynalarında bulunan 
defroster sistemi, ilgili kumanda 
anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde, resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

13. Sürücü Yan Cam Rezistansı İkâz Işığı  

Aracın şoför yan camında 
bulunan defroster sistemi, ilgili 
kumanda anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

14. Şarj (Alternatör) İkâz Işığı  

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Alternatörlerden en az birinin 
şarjı boşaldığında yanar. Kontak 
açıldığında da yanar ve motor 

çalıştırılıp rölanti devrine geçtiğinde söner. 
Seyir esnasında uyarı lambası yanarsa, şarj 

devresinde bir arıza olduğuna işarettir. 
Aracınızı emniyetli bir yere çekerek gerekli 
kontrolleri yapınız. Gerekirse yetkili servise 
müracaat ediniz. 

15. Park (El Freni) İkâz Işığı   

Bu kırmızı ikâz ışığı, kontak açık 
iken el freni devreye alındığında 
yanar ve park durumunda 
kalındığı sürece ikâz verir.   

16. Motor Yağ Basıncı İkâz Işığı 

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Kontak açıkken yanmalı 
motorun çalışmasını takiben 
sönmelidir. Motor yağ 

basıncının normal değerin altına düşmesi can 
bus yoluyla motor elektronik kontrol 
ünitesinden algılandığında bu ikâz ışığı yanar.  

17. Yakıt Seviye İkâz Işığı  

Yakıt seviyesi azaldığında bu 
ikâz ışığı yanar. 

 

18. Yakıt Filtresi İkâz Işığı 

Resimde görülen sarı renkli ikâz 
ışığıdır. Yakıt- su ayırıcı filtre 
içinde biriken su seviyesi, motor 
elektronik kontrol ünitesinden, 

can bus yoluyla algılanır ve ilgili ikâz ışığının 
yanmasına neden olur. Uygun bir zamanda 
filtrede biriken suyu boşaltınız. 

19. Ad Blue Seviyesi İkâz Işığı  

Mavi renkli ikâz ışığıdır. 
Sürücüye adblue miktarının 
düşük olduğunu haber verir. Ad 
blue tankına yeterli miktarda 

sıvı ilave edildiğinde bu ikâz lambası söner.  

 

 

9. Engelli Rampası İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek 
istediği zaman şoför tarafından 
engelli rampası aktif edildiğinde 
bu ikâz ışığı yanar. 

10. Engelli Duracak İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek için 
inecek butonuna bastığı zaman 
bu ikâz ışığı yanar. 

 

11.  Şanzıman Arıza İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığıdır. 
Aracınızın şanzımanında 
herhangi bir problem tespit 
edilmesi durumunda yanar. 

Kontak açıldığında yanar, motor çalıştırıldıktan 
sonra söner. Aksi durumda sistem kontrol 
edilmelidir.   

12.  Ayna Rezistans İkâz Işığı 

Aracın ön aynalarında bulunan 
defroster sistemi, ilgili kumanda 
anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde, resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

13. Sürücü Yan Cam Rezistansı İkâz Işığı  

Aracın şoför yan camında 
bulunan defroster sistemi, ilgili 
kumanda anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

14. Şarj (Alternatör) İkâz Işığı  

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Alternatörlerden en az birinin 
şarjı boşaldığında yanar. Kontak 
açıldığında da yanar ve motor 

çalıştırılıp rölanti devrine geçtiğinde söner. 
Seyir esnasında uyarı lambası yanarsa, şarj 

devresinde bir arıza olduğuna işarettir. 
Aracınızı emniyetli bir yere çekerek gerekli 
kontrolleri yapınız. Gerekirse yetkili servise 
müracaat ediniz. 

15. Park (El Freni) İkâz Işığı   

Bu kırmızı ikâz ışığı, kontak açık 
iken el freni devreye alındığında 
yanar ve park durumunda 
kalındığı sürece ikâz verir.   

16. Motor Yağ Basıncı İkâz Işığı 

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Kontak açıkken yanmalı 
motorun çalışmasını takiben 
sönmelidir. Motor yağ 

basıncının normal değerin altına düşmesi can 
bus yoluyla motor elektronik kontrol 
ünitesinden algılandığında bu ikâz ışığı yanar.  

17. Yakıt Seviye İkâz Işığı  

Yakıt seviyesi azaldığında bu 
ikâz ışığı yanar. 

 

18. Yakıt Filtresi İkâz Işığı 

Resimde görülen sarı renkli ikâz 
ışığıdır. Yakıt- su ayırıcı filtre 
içinde biriken su seviyesi, motor 
elektronik kontrol ünitesinden, 

can bus yoluyla algılanır ve ilgili ikâz ışığının 
yanmasına neden olur. Uygun bir zamanda 
filtrede biriken suyu boşaltınız. 

19. Ad Blue Seviyesi İkâz Işığı  

Mavi renkli ikâz ışığıdır. 
Sürücüye adblue miktarının 
düşük olduğunu haber verir. Ad 
blue tankına yeterli miktarda 

sıvı ilave edildiğinde bu ikâz lambası söner.  

 

 

9. Engelli Rampası İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek 
istediği zaman şoför tarafından 
engelli rampası aktif edildiğinde 
bu ikâz ışığı yanar. 

10. Engelli Duracak İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek için 
inecek butonuna bastığı zaman 
bu ikâz ışığı yanar. 

 

11.  Şanzıman Arıza İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığıdır. 
Aracınızın şanzımanında 
herhangi bir problem tespit 
edilmesi durumunda yanar. 

Kontak açıldığında yanar, motor çalıştırıldıktan 
sonra söner. Aksi durumda sistem kontrol 
edilmelidir.   

12.  Ayna Rezistans İkâz Işığı 

Aracın ön aynalarında bulunan 
defroster sistemi, ilgili kumanda 
anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde, resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

13. Sürücü Yan Cam Rezistansı İkâz Işığı  

Aracın şoför yan camında 
bulunan defroster sistemi, ilgili 
kumanda anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

14. Şarj (Alternatör) İkâz Işığı  

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Alternatörlerden en az birinin 
şarjı boşaldığında yanar. Kontak 
açıldığında da yanar ve motor 

çalıştırılıp rölanti devrine geçtiğinde söner. 
Seyir esnasında uyarı lambası yanarsa, şarj 

devresinde bir arıza olduğuna işarettir. 
Aracınızı emniyetli bir yere çekerek gerekli 
kontrolleri yapınız. Gerekirse yetkili servise 
müracaat ediniz. 

15. Park (El Freni) İkâz Işığı   

Bu kırmızı ikâz ışığı, kontak açık 
iken el freni devreye alındığında 
yanar ve park durumunda 
kalındığı sürece ikâz verir.   

16. Motor Yağ Basıncı İkâz Işığı 

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Kontak açıkken yanmalı 
motorun çalışmasını takiben 
sönmelidir. Motor yağ 

basıncının normal değerin altına düşmesi can 
bus yoluyla motor elektronik kontrol 
ünitesinden algılandığında bu ikâz ışığı yanar.  

17. Yakıt Seviye İkâz Işığı  

Yakıt seviyesi azaldığında bu 
ikâz ışığı yanar. 

 

18. Yakıt Filtresi İkâz Işığı 

Resimde görülen sarı renkli ikâz 
ışığıdır. Yakıt- su ayırıcı filtre 
içinde biriken su seviyesi, motor 
elektronik kontrol ünitesinden, 

can bus yoluyla algılanır ve ilgili ikâz ışığının 
yanmasına neden olur. Uygun bir zamanda 
filtrede biriken suyu boşaltınız. 

19. Ad Blue Seviyesi İkâz Işığı  

Mavi renkli ikâz ışığıdır. 
Sürücüye adblue miktarının 
düşük olduğunu haber verir. Ad 
blue tankına yeterli miktarda 

sıvı ilave edildiğinde bu ikâz lambası söner.  

 

 

9. Engelli Rampası İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek 
istediği zaman şoför tarafından 
engelli rampası aktif edildiğinde 
bu ikâz ışığı yanar. 

10. Engelli Duracak İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek için 
inecek butonuna bastığı zaman 
bu ikâz ışığı yanar. 

 

11.  Şanzıman Arıza İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığıdır. 
Aracınızın şanzımanında 
herhangi bir problem tespit 
edilmesi durumunda yanar. 

Kontak açıldığında yanar, motor çalıştırıldıktan 
sonra söner. Aksi durumda sistem kontrol 
edilmelidir.   

12.  Ayna Rezistans İkâz Işığı 

Aracın ön aynalarında bulunan 
defroster sistemi, ilgili kumanda 
anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde, resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

13. Sürücü Yan Cam Rezistansı İkâz Işığı  

Aracın şoför yan camında 
bulunan defroster sistemi, ilgili 
kumanda anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

14. Şarj (Alternatör) İkâz Işığı  

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Alternatörlerden en az birinin 
şarjı boşaldığında yanar. Kontak 
açıldığında da yanar ve motor 

çalıştırılıp rölanti devrine geçtiğinde söner. 
Seyir esnasında uyarı lambası yanarsa, şarj 

devresinde bir arıza olduğuna işarettir. 
Aracınızı emniyetli bir yere çekerek gerekli 
kontrolleri yapınız. Gerekirse yetkili servise 
müracaat ediniz. 

15. Park (El Freni) İkâz Işığı   

Bu kırmızı ikâz ışığı, kontak açık 
iken el freni devreye alındığında 
yanar ve park durumunda 
kalındığı sürece ikâz verir.   

16. Motor Yağ Basıncı İkâz Işığı 

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Kontak açıkken yanmalı 
motorun çalışmasını takiben 
sönmelidir. Motor yağ 

basıncının normal değerin altına düşmesi can 
bus yoluyla motor elektronik kontrol 
ünitesinden algılandığında bu ikâz ışığı yanar.  

17. Yakıt Seviye İkâz Işığı  

Yakıt seviyesi azaldığında bu 
ikâz ışığı yanar. 

 

18. Yakıt Filtresi İkâz Işığı 

Resimde görülen sarı renkli ikâz 
ışığıdır. Yakıt- su ayırıcı filtre 
içinde biriken su seviyesi, motor 
elektronik kontrol ünitesinden, 

can bus yoluyla algılanır ve ilgili ikâz ışığının 
yanmasına neden olur. Uygun bir zamanda 
filtrede biriken suyu boşaltınız. 

19. Ad Blue Seviyesi İkâz Işığı  

Mavi renkli ikâz ışığıdır. 
Sürücüye adblue miktarının 
düşük olduğunu haber verir. Ad 
blue tankına yeterli miktarda 

sıvı ilave edildiğinde bu ikâz lambası söner.  

 

 
9. Engelli Rampası İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek 
istediği zaman şoför tarafından 
engelli rampası aktif edildiğinde 
bu ikâz ışığı yanar. 

10. Engelli Duracak İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek için 
inecek butonuna bastığı zaman 
bu ikâz ışığı yanar. 

 

11.  Şanzıman Arıza İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığıdır. 
Aracınızın şanzımanında 
herhangi bir problem tespit 
edilmesi durumunda yanar. 

Kontak açıldığında yanar, motor çalıştırıldıktan 
sonra söner. Aksi durumda sistem kontrol 
edilmelidir.   

12.  Ayna Rezistans İkâz Işığı 

Aracın ön aynalarında bulunan 
defroster sistemi, ilgili kumanda 
anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde, resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

13. Sürücü Yan Cam Rezistansı İkâz Işığı  

Aracın şoför yan camında 
bulunan defroster sistemi, ilgili 
kumanda anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

14. Şarj (Alternatör) İkâz Işığı  

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Alternatörlerden en az birinin 
şarjı boşaldığında yanar. Kontak 
açıldığında da yanar ve motor 

çalıştırılıp rölanti devrine geçtiğinde söner. 
Seyir esnasında uyarı lambası yanarsa, şarj 

devresinde bir arıza olduğuna işarettir. 
Aracınızı emniyetli bir yere çekerek gerekli 
kontrolleri yapınız. Gerekirse yetkili servise 
müracaat ediniz. 

15. Park (El Freni) İkâz Işığı   

Bu kırmızı ikâz ışığı, kontak açık 
iken el freni devreye alındığında 
yanar ve park durumunda 
kalındığı sürece ikâz verir.   

16. Motor Yağ Basıncı İkâz Işığı 

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Kontak açıkken yanmalı 
motorun çalışmasını takiben 
sönmelidir. Motor yağ 

basıncının normal değerin altına düşmesi can 
bus yoluyla motor elektronik kontrol 
ünitesinden algılandığında bu ikâz ışığı yanar.  

17. Yakıt Seviye İkâz Işığı  

Yakıt seviyesi azaldığında bu 
ikâz ışığı yanar. 

 

18. Yakıt Filtresi İkâz Işığı 

Resimde görülen sarı renkli ikâz 
ışığıdır. Yakıt- su ayırıcı filtre 
içinde biriken su seviyesi, motor 
elektronik kontrol ünitesinden, 

can bus yoluyla algılanır ve ilgili ikâz ışığının 
yanmasına neden olur. Uygun bir zamanda 
filtrede biriken suyu boşaltınız. 

19. Ad Blue Seviyesi İkâz Işığı  

Mavi renkli ikâz ışığıdır. 
Sürücüye adblue miktarının 
düşük olduğunu haber verir. Ad 
blue tankına yeterli miktarda 

sıvı ilave edildiğinde bu ikâz lambası söner.  
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16. Engine Oil Pressure Warning Light

It	is	a	red	warning	light.	It	should	be	
illuminated	when	the	switch	key	is	
open	and	go	out	when	the	engine	
is	started.	When	the	engine	oil	pres-
sure	falls	below	the	nominal	level,	

this	light	illuminates	and	it	also	gives	an	audio	
warning.	If	the	warning	light	illuminates	during	
the	travel,	stop	the	engine	and	look	for	the	reason.	
If	necessary,	please	apply	the	authorized	service.	

17. Fuel – Oil Level Warning Light  

When	the	level	of	the	fuel-oil	decrea-
ses,	this	warning	light	illuminates.	

18. Fuel Filter Warning Light

It’s	the	yellow	warning	light	on	the	
picture.	Accumulated	water	level	
in	the	seperator	between	fuel	and	
water,	detected	via		can	bus	from	the	
diesel	engine	ECU	so	the	warning	

light	is	on.	Please	in	possible	time,	empty	the	
accumulated	water	in	the	filter.

19. Ad Blue Level Warning Light 

It’s	a	yellow	warning	light.	It	shows	
the	level	of	the	liquid	in	the	ad	blue	
tank.	When	you	add	enough	liquid,	
this	warning	light	will	go	out.	

20. Diesel Engine Failure Warning Light 

Diesel	engine	failure	detected	via	
can	bus	from	the	diesel	engine	ecu.	
Three	alarm	levels.	Low	(	yellow	light)	
moderate	(yellow	light	flashing)	or	
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21. Exhaust Particles Combustion Warning 
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23. Exhaust Overheat Warning Light
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of	this	light.	This	is	an	ordinary	situa-
tion.	In	the	first	instance,	you	do	not	

have	to	apply	the	authorized	service.	Make	sure	
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nates.	If	there	is	no	fault	in	the	ABS	
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During	this	period,	the	ABS	system	
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cases,	immediately	apply	the	AKIA	authorized	
services.	

9. Engelli Rampası İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek 
istediği zaman şoför tarafından 
engelli rampası aktif edildiğinde 
bu ikâz ışığı yanar. 

10. Engelli Duracak İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek için 
inecek butonuna bastığı zaman 
bu ikâz ışığı yanar. 

 

11.  Şanzıman Arıza İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığıdır. 
Aracınızın şanzımanında 
herhangi bir problem tespit 
edilmesi durumunda yanar. 

Kontak açıldığında yanar, motor çalıştırıldıktan 
sonra söner. Aksi durumda sistem kontrol 
edilmelidir.   

12.  Ayna Rezistans İkâz Işığı 

Aracın ön aynalarında bulunan 
defroster sistemi, ilgili kumanda 
anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde, resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

13. Sürücü Yan Cam Rezistansı İkâz Işığı  

Aracın şoför yan camında 
bulunan defroster sistemi, ilgili 
kumanda anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

14. Şarj (Alternatör) İkâz Işığı  

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Alternatörlerden en az birinin 
şarjı boşaldığında yanar. Kontak 
açıldığında da yanar ve motor 

çalıştırılıp rölanti devrine geçtiğinde söner. 
Seyir esnasında uyarı lambası yanarsa, şarj 

devresinde bir arıza olduğuna işarettir. 
Aracınızı emniyetli bir yere çekerek gerekli 
kontrolleri yapınız. Gerekirse yetkili servise 
müracaat ediniz. 

15. Park (El Freni) İkâz Işığı   

Bu kırmızı ikâz ışığı, kontak açık 
iken el freni devreye alındığında 
yanar ve park durumunda 
kalındığı sürece ikâz verir.   

16. Motor Yağ Basıncı İkâz Işığı 

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Kontak açıkken yanmalı 
motorun çalışmasını takiben 
sönmelidir. Motor yağ 

basıncının normal değerin altına düşmesi can 
bus yoluyla motor elektronik kontrol 
ünitesinden algılandığında bu ikâz ışığı yanar.  

17. Yakıt Seviye İkâz Işığı  

Yakıt seviyesi azaldığında bu 
ikâz ışığı yanar. 

 

18. Yakıt Filtresi İkâz Işığı 

Resimde görülen sarı renkli ikâz 
ışığıdır. Yakıt- su ayırıcı filtre 
içinde biriken su seviyesi, motor 
elektronik kontrol ünitesinden, 

can bus yoluyla algılanır ve ilgili ikâz ışığının 
yanmasına neden olur. Uygun bir zamanda 
filtrede biriken suyu boşaltınız. 

19. Ad Blue Seviyesi İkâz Işığı  

Mavi renkli ikâz ışığıdır. 
Sürücüye adblue miktarının 
düşük olduğunu haber verir. Ad 
blue tankına yeterli miktarda 

sıvı ilave edildiğinde bu ikâz lambası söner.  
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20. Motor Arıza İkâz Işığı  

Motor Arızası can bus 
aracılığıyla motor elektronik 
kontrol ünitesinden algılanır. bu 
ikaz ışığı üç seviyede yanar. 
Düşük önem seviyesindeki 
arızalarda  sarı ikâz ışığı yanar. 
Orta önem seviyesindeki 
arızalarda ise sarı ikâz ışığı flaş 

şeklinde yanıp söner. Yüksek önemdeki 
arızalarda kırmızı ikâz ışığı yanarak sürücüyü 
uyarır. 

21. Mil İkâz Işığı  

Sürücüye aracın emisyon 
seviyesini etkileyen bir arızanın 
olduğunu ve aracın en kısa 
zamanda servise götürülmesi 

gerektiğini haber verir. 

22. Ad Blue Sistemi Arıza İkâz Işığı  

Ad Blue sisteminde oluşan 
herhangi bir problem can bus 
yoluyla motor elektronik 
kontrol ünitesinden 
algılandığında  bu ikâz ışığı üç 
seviyede yanar. Düşük önem 
seviyesindeki arızalarda  sarı 
ikâz ışığı yanar. Orta önem 

seviyesindeki arızalarda ise sarı ikâz ışığı flaş 
şeklinde yanıp söner. Yüksek önemdeki 
arızalarda kırmızı ikâz ışığı yanarak sürücüyü 
uyarır. 

23. Egzoz Partikülleri Yakma İkâz Işığı 

Sürücüye, dizel partikül 
filtresinin tıkanmaya başladığını 
ve dizel egzoz partiküllerinin 
yakılması gerektiğini gösteren 

sarı ikâz ışığıdır.  

 

 

24. Ad Blue İkâz Işığı  

Sarı renkli ikâz ışığıdır. Sürücüye 
ad blue miktarının düşük 
olduğunu haber verir.  Bu 
lambanın flaş şeklinde yanıp 

sönmesi, ad blue miktarının kritik seviyenin de 
altına düştüğünün habercisidir.  

25. Egzos Yüksek Sıcaklık İkâz Lambası 

Dizel partiküllerinin yakılması 
yüksek egzoz sıcaklıklarına 
neden olarak bu ikâz 
lambasının yanmasına neden 

olabilir. Bu olağan bir durumdur. İlk 
aşamada servislik bir müdahale söz konusu 
değildir. Egzoz çıkış borusunun yanıcı 
yüzeylerle veya maddelerle temas 
etmediğinden emin olunmalıdır. Egzoz 
ekipmanı etrafında bulunulmamalıdır. 

 

26. ABS İkâz Işığı  

Kontak açıldığında ABS ikâz ışığı 
yanar. ABS sisteminde herhangi 
bir arıza yoksa yaklaşık 2 saniye 
sonra söner. Bu süre içinde ABS 

sistemi kendi alt yapısını tarayarak bir arıza 
olup olmadığını kontrol eder. ABS elektrik 
kontrol ünitesi tarafından herhangi bir arıza 
saptanırsa ABS donanımı devre dışı bırakılır. 
Bu durum sürücüye söz konusu ikâz ışığının 
yanması ile bildirilir. Böyle bir durumda en kısa 
zamanda AKIA yetkili servisine müracaat 
ediniz. 

27. ASR İkâz Işığı 

Aracın ilk çalıştırılması 
esnasında kısa bir süre ( yaklaşık 
2 -3 saniye ) yanarak sistemin 
çalıştığını gösterir. Seyir veya ilk 

kalkış esnasında lambanın kısa bir süre yanıp 
sönmesi o anda ASR sisteminin devreye 
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yüksek egzoz sıcaklıklarına 
neden olarak bu ikâz 
lambasının yanmasına neden 

olabilir. Bu olağan bir durumdur. İlk 
aşamada servislik bir müdahale söz konusu 
değildir. Egzoz çıkış borusunun yanıcı 
yüzeylerle veya maddelerle temas 
etmediğinden emin olunmalıdır. Egzoz 
ekipmanı etrafında bulunulmamalıdır. 

 

26. ABS İkâz Işığı  

Kontak açıldığında ABS ikâz ışığı 
yanar. ABS sisteminde herhangi 
bir arıza yoksa yaklaşık 2 saniye 
sonra söner. Bu süre içinde ABS 

sistemi kendi alt yapısını tarayarak bir arıza 
olup olmadığını kontrol eder. ABS elektrik 
kontrol ünitesi tarafından herhangi bir arıza 
saptanırsa ABS donanımı devre dışı bırakılır. 
Bu durum sürücüye söz konusu ikâz ışığının 
yanması ile bildirilir. Böyle bir durumda en kısa 
zamanda AKIA yetkili servisine müracaat 
ediniz. 

27. ASR İkâz Işığı 

Aracın ilk çalıştırılması 
esnasında kısa bir süre ( yaklaşık 
2 -3 saniye ) yanarak sistemin 
çalıştığını gösterir. Seyir veya ilk 

kalkış esnasında lambanın kısa bir süre yanıp 
sönmesi o anda ASR sisteminin devreye 

20. Motor Arıza İkâz Işığı  

Motor Arızası can bus 
aracılığıyla motor elektronik 
kontrol ünitesinden algılanır. bu 
ikaz ışığı üç seviyede yanar. 
Düşük önem seviyesindeki 
arızalarda  sarı ikâz ışığı yanar. 
Orta önem seviyesindeki 
arızalarda ise sarı ikâz ışığı flaş 

şeklinde yanıp söner. Yüksek önemdeki 
arızalarda kırmızı ikâz ışığı yanarak sürücüyü 
uyarır. 

21. Mil İkâz Işığı  

Sürücüye aracın emisyon 
seviyesini etkileyen bir arızanın 
olduğunu ve aracın en kısa 
zamanda servise götürülmesi 

gerektiğini haber verir. 

22. Ad Blue Sistemi Arıza İkâz Işığı  

Ad Blue sisteminde oluşan 
herhangi bir problem can bus 
yoluyla motor elektronik 
kontrol ünitesinden 
algılandığında  bu ikâz ışığı üç 
seviyede yanar. Düşük önem 
seviyesindeki arızalarda  sarı 
ikâz ışığı yanar. Orta önem 

seviyesindeki arızalarda ise sarı ikâz ışığı flaş 
şeklinde yanıp söner. Yüksek önemdeki 
arızalarda kırmızı ikâz ışığı yanarak sürücüyü 
uyarır. 

23. Egzoz Partikülleri Yakma İkâz Işığı 

Sürücüye, dizel partikül 
filtresinin tıkanmaya başladığını 
ve dizel egzoz partiküllerinin 
yakılması gerektiğini gösteren 

sarı ikâz ışığıdır.  

 

 

24. Ad Blue İkâz Işığı  

Sarı renkli ikâz ışığıdır. Sürücüye 
ad blue miktarının düşük 
olduğunu haber verir.  Bu 
lambanın flaş şeklinde yanıp 

sönmesi, ad blue miktarının kritik seviyenin de 
altına düştüğünün habercisidir.  

25. Egzos Yüksek Sıcaklık İkâz Lambası 

Dizel partiküllerinin yakılması 
yüksek egzoz sıcaklıklarına 
neden olarak bu ikâz 
lambasının yanmasına neden 

olabilir. Bu olağan bir durumdur. İlk 
aşamada servislik bir müdahale söz konusu 
değildir. Egzoz çıkış borusunun yanıcı 
yüzeylerle veya maddelerle temas 
etmediğinden emin olunmalıdır. Egzoz 
ekipmanı etrafında bulunulmamalıdır. 

 

26. ABS İkâz Işığı  

Kontak açıldığında ABS ikâz ışığı 
yanar. ABS sisteminde herhangi 
bir arıza yoksa yaklaşık 2 saniye 
sonra söner. Bu süre içinde ABS 

sistemi kendi alt yapısını tarayarak bir arıza 
olup olmadığını kontrol eder. ABS elektrik 
kontrol ünitesi tarafından herhangi bir arıza 
saptanırsa ABS donanımı devre dışı bırakılır. 
Bu durum sürücüye söz konusu ikâz ışığının 
yanması ile bildirilir. Böyle bir durumda en kısa 
zamanda AKIA yetkili servisine müracaat 
ediniz. 

27. ASR İkâz Işığı 

Aracın ilk çalıştırılması 
esnasında kısa bir süre ( yaklaşık 
2 -3 saniye ) yanarak sistemin 
çalıştığını gösterir. Seyir veya ilk 

kalkış esnasında lambanın kısa bir süre yanıp 
sönmesi o anda ASR sisteminin devreye 

20. Motor Arıza İkâz Işığı  

Motor Arızası can bus 
aracılığıyla motor elektronik 
kontrol ünitesinden algılanır. bu 
ikaz ışığı üç seviyede yanar. 
Düşük önem seviyesindeki 
arızalarda  sarı ikâz ışığı yanar. 
Orta önem seviyesindeki 
arızalarda ise sarı ikâz ışığı flaş 

şeklinde yanıp söner. Yüksek önemdeki 
arızalarda kırmızı ikâz ışığı yanarak sürücüyü 
uyarır. 

21. Mil İkâz Işığı  

Sürücüye aracın emisyon 
seviyesini etkileyen bir arızanın 
olduğunu ve aracın en kısa 
zamanda servise götürülmesi 

gerektiğini haber verir. 

22. Ad Blue Sistemi Arıza İkâz Işığı  

Ad Blue sisteminde oluşan 
herhangi bir problem can bus 
yoluyla motor elektronik 
kontrol ünitesinden 
algılandığında  bu ikâz ışığı üç 
seviyede yanar. Düşük önem 
seviyesindeki arızalarda  sarı 
ikâz ışığı yanar. Orta önem 

seviyesindeki arızalarda ise sarı ikâz ışığı flaş 
şeklinde yanıp söner. Yüksek önemdeki 
arızalarda kırmızı ikâz ışığı yanarak sürücüyü 
uyarır. 

23. Egzoz Partikülleri Yakma İkâz Işığı 

Sürücüye, dizel partikül 
filtresinin tıkanmaya başladığını 
ve dizel egzoz partiküllerinin 
yakılması gerektiğini gösteren 

sarı ikâz ışığıdır.  

 

 

24. Ad Blue İkâz Işığı  

Sarı renkli ikâz ışığıdır. Sürücüye 
ad blue miktarının düşük 
olduğunu haber verir.  Bu 
lambanın flaş şeklinde yanıp 

sönmesi, ad blue miktarının kritik seviyenin de 
altına düştüğünün habercisidir.  

25. Egzos Yüksek Sıcaklık İkâz Lambası 

Dizel partiküllerinin yakılması 
yüksek egzoz sıcaklıklarına 
neden olarak bu ikâz 
lambasının yanmasına neden 

olabilir. Bu olağan bir durumdur. İlk 
aşamada servislik bir müdahale söz konusu 
değildir. Egzoz çıkış borusunun yanıcı 
yüzeylerle veya maddelerle temas 
etmediğinden emin olunmalıdır. Egzoz 
ekipmanı etrafında bulunulmamalıdır. 

 

26. ABS İkâz Işığı  

Kontak açıldığında ABS ikâz ışığı 
yanar. ABS sisteminde herhangi 
bir arıza yoksa yaklaşık 2 saniye 
sonra söner. Bu süre içinde ABS 

sistemi kendi alt yapısını tarayarak bir arıza 
olup olmadığını kontrol eder. ABS elektrik 
kontrol ünitesi tarafından herhangi bir arıza 
saptanırsa ABS donanımı devre dışı bırakılır. 
Bu durum sürücüye söz konusu ikâz ışığının 
yanması ile bildirilir. Böyle bir durumda en kısa 
zamanda AKIA yetkili servisine müracaat 
ediniz. 

27. ASR İkâz Işığı 

Aracın ilk çalıştırılması 
esnasında kısa bir süre ( yaklaşık 
2 -3 saniye ) yanarak sistemin 
çalıştığını gösterir. Seyir veya ilk 

kalkış esnasında lambanın kısa bir süre yanıp 
sönmesi o anda ASR sisteminin devreye 

9. Engelli Rampası İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek 
istediği zaman şoför tarafından 
engelli rampası aktif edildiğinde 
bu ikâz ışığı yanar. 

10. Engelli Duracak İkâz Işığı 

Engelli yolcu araçtan inmek için 
inecek butonuna bastığı zaman 
bu ikâz ışığı yanar. 

 

11.  Şanzıman Arıza İkâz Işığı 

Resimde görülen ikâz ışığıdır. 
Aracınızın şanzımanında 
herhangi bir problem tespit 
edilmesi durumunda yanar. 

Kontak açıldığında yanar, motor çalıştırıldıktan 
sonra söner. Aksi durumda sistem kontrol 
edilmelidir.   

12.  Ayna Rezistans İkâz Işığı 

Aracın ön aynalarında bulunan 
defroster sistemi, ilgili kumanda 
anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde, resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

13. Sürücü Yan Cam Rezistansı İkâz Işığı  

Aracın şoför yan camında 
bulunan defroster sistemi, ilgili 
kumanda anahtarıyla aktif hale 
getirildiğinde resimde görülen 

sarı renkli ikâz ışığı yanar. 

14. Şarj (Alternatör) İkâz Işığı  

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Alternatörlerden en az birinin 
şarjı boşaldığında yanar. Kontak 
açıldığında da yanar ve motor 

çalıştırılıp rölanti devrine geçtiğinde söner. 
Seyir esnasında uyarı lambası yanarsa, şarj 

devresinde bir arıza olduğuna işarettir. 
Aracınızı emniyetli bir yere çekerek gerekli 
kontrolleri yapınız. Gerekirse yetkili servise 
müracaat ediniz. 

15. Park (El Freni) İkâz Işığı   

Bu kırmızı ikâz ışığı, kontak açık 
iken el freni devreye alındığında 
yanar ve park durumunda 
kalındığı sürece ikâz verir.   

16. Motor Yağ Basıncı İkâz Işığı 

Kırmızı renkli ikâz ışığıdır. 
Kontak açıkken yanmalı 
motorun çalışmasını takiben 
sönmelidir. Motor yağ 

basıncının normal değerin altına düşmesi can 
bus yoluyla motor elektronik kontrol 
ünitesinden algılandığında bu ikâz ışığı yanar.  

17. Yakıt Seviye İkâz Işığı  

Yakıt seviyesi azaldığında bu 
ikâz ışığı yanar. 

 

18. Yakıt Filtresi İkâz Işığı 

Resimde görülen sarı renkli ikâz 
ışığıdır. Yakıt- su ayırıcı filtre 
içinde biriken su seviyesi, motor 
elektronik kontrol ünitesinden, 

can bus yoluyla algılanır ve ilgili ikâz ışığının 
yanmasına neden olur. Uygun bir zamanda 
filtrede biriken suyu boşaltınız. 

19. Ad Blue Seviyesi İkâz Işığı  

Mavi renkli ikâz ışığıdır. 
Sürücüye adblue miktarının 
düşük olduğunu haber verir. Ad 
blue tankına yeterli miktarda 

sıvı ilave edildiğinde bu ikâz lambası söner.  
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25. ASR Warning Light

It	illuminates	for	a	short	time	(2-3	
seconds)	during	the	first	start	of	the	
vehicle,	showing	that	the	system	is	
in	operation.	Short	flashes	during	
travel	or	the	first	start	shows	that	the	

ASR	system	has	been	put	into	service.	Continuous	
flashes	of	the	light	show	that	the	ASR	system	is	
not	running	properly.		Please	immediately	apply	
authorized	AKIA	services.	

26. Brake Air Pressure Warning Light 

When	the	pressure	of	the	front	air	
tube	falls	below	the	critical	value	(5	–	
5,5	bars),	this	light	illuminates.	In	this	
case,	never	move	your	vehicle.	

Caution

If	the	warning	light	illuminates	during	travel,	it	
means	that	there	is	a	problem	with	the	brake	cir-
cuits.	In	this	case,	please	immediately	stop	the	ve-
hicle	and	take	the	security	measures,	after	which	
you	should	try	to	find	the	reasons.	If	necessary,	
please	apply	authorized	AKIA	services.		

27. Brake Pads Warning Light

When	the	front	or	back	brake	pad	
becomes	slimmer	up	to	the	mini-
mum	level,	then	this	light	illumina-
tes,	which	reports	that	the	lining	
pad	should	be	replaced.	In	this	case,	

please	immediately	have	the	lining	pad	replaced.	

28. Retarder Warning Light 

When	the	retarder	control	switch	is	
active,	the	retarder	brake	is	activated	
as	soon	as	you	push	the	brake	pedal.	
In	this	case,	the	warning	light	illumi-
nates	and	continues	to	illuminate	as	

long	as	the	retarder	brake	remains	active.	

29. Sistem Alarm Warning light 

System	alarm	warning	light	on	the	
Picture,	activated	together	with	the	
alarm	messages	and	showed	on	the	
display.	Two	alarm	levels.	Moderate	(	
yellow	lights	flashing)	or	severe	(	red	
light	flashing)	

30. LIM Warning Light

When	there	is	a	malfunction	or	
absence	of	the	vehicles	emmision	
system	and	if	it	can’t	be	repaired,	the	
LIM	warning	light	is	on.	The	engines	
torque	will	be	limited.	You	mustn’t	

waste	time	and	interfere	it.

31. Check Engine Warning Light 
 
In	the	simple	failures	which	is	occu-
red	int	the	engine	and	easy	being	
repaired	,	this	warning	light	is	on.	It	is	
a	preventive	warn.

CONTROL SWITCHES
1. Hazard Flasher Control Switch

When	you	push	on	the	switch,	the	flas-
hers	start	to	flash.	They	work	indepen-
dent	from	the	switch	key.	

2. Front Door Single Leaf Control Switch

When	you	push	on	the	switch	the	left	
leaf	of	the	door	is	opened.

20. Motor Arıza İkâz Işığı  

Motor Arızası can bus 
aracılığıyla motor elektronik 
kontrol ünitesinden algılanır. bu 
ikaz ışığı üç seviyede yanar. 
Düşük önem seviyesindeki 
arızalarda  sarı ikâz ışığı yanar. 
Orta önem seviyesindeki 
arızalarda ise sarı ikâz ışığı flaş 

şeklinde yanıp söner. Yüksek önemdeki 
arızalarda kırmızı ikâz ışığı yanarak sürücüyü 
uyarır. 

21. Mil İkâz Işığı  

Sürücüye aracın emisyon 
seviyesini etkileyen bir arızanın 
olduğunu ve aracın en kısa 
zamanda servise götürülmesi 

gerektiğini haber verir. 

22. Ad Blue Sistemi Arıza İkâz Işığı  

Ad Blue sisteminde oluşan 
herhangi bir problem can bus 
yoluyla motor elektronik 
kontrol ünitesinden 
algılandığında  bu ikâz ışığı üç 
seviyede yanar. Düşük önem 
seviyesindeki arızalarda  sarı 
ikâz ışığı yanar. Orta önem 

seviyesindeki arızalarda ise sarı ikâz ışığı flaş 
şeklinde yanıp söner. Yüksek önemdeki 
arızalarda kırmızı ikâz ışığı yanarak sürücüyü 
uyarır. 

23. Egzoz Partikülleri Yakma İkâz Işığı 

Sürücüye, dizel partikül 
filtresinin tıkanmaya başladığını 
ve dizel egzoz partiküllerinin 
yakılması gerektiğini gösteren 

sarı ikâz ışığıdır.  

 

 

24. Ad Blue İkâz Işığı  

Sarı renkli ikâz ışığıdır. Sürücüye 
ad blue miktarının düşük 
olduğunu haber verir.  Bu 
lambanın flaş şeklinde yanıp 

sönmesi, ad blue miktarının kritik seviyenin de 
altına düştüğünün habercisidir.  

25. Egzos Yüksek Sıcaklık İkâz Lambası 

Dizel partiküllerinin yakılması 
yüksek egzoz sıcaklıklarına 
neden olarak bu ikâz 
lambasının yanmasına neden 

olabilir. Bu olağan bir durumdur. İlk 
aşamada servislik bir müdahale söz konusu 
değildir. Egzoz çıkış borusunun yanıcı 
yüzeylerle veya maddelerle temas 
etmediğinden emin olunmalıdır. Egzoz 
ekipmanı etrafında bulunulmamalıdır. 

 

26. ABS İkâz Işığı  

Kontak açıldığında ABS ikâz ışığı 
yanar. ABS sisteminde herhangi 
bir arıza yoksa yaklaşık 2 saniye 
sonra söner. Bu süre içinde ABS 

sistemi kendi alt yapısını tarayarak bir arıza 
olup olmadığını kontrol eder. ABS elektrik 
kontrol ünitesi tarafından herhangi bir arıza 
saptanırsa ABS donanımı devre dışı bırakılır. 
Bu durum sürücüye söz konusu ikâz ışığının 
yanması ile bildirilir. Böyle bir durumda en kısa 
zamanda AKIA yetkili servisine müracaat 
ediniz. 

27. ASR İkâz Işığı 

Aracın ilk çalıştırılması 
esnasında kısa bir süre ( yaklaşık 
2 -3 saniye ) yanarak sistemin 
çalıştığını gösterir. Seyir veya ilk 

kalkış esnasında lambanın kısa bir süre yanıp 
sönmesi o anda ASR sisteminin devreye 
girdiğinin göstergesidir. Lambanın sürekli 
yanarak ikâz vermesi ASR sisteminde bir arıza 
olduğuna işarettir. En kısa zamanda AKIA 
yetkili servisine müracaat ediniz. 

28. Fren Hava Basıncı İkâz Işığı 

Fren hava tüplerindeki basınç 
kritik değerin (5 - 5,5 bar) 
düştüğünde ikâz lambası yanar. 
Bu durumda aracınızı kesinlikle 

hareket ettirmeyiniz. 

 

DİKKAT  

Araç hareket halinde iken uyarı lambası 
yanıyorsa fren devrelerinde arıza olduğu 
anlamına gelir. Bu durumda derhal aracı 
durdurunuz ve emniyet tedbirleri alarak 
nedenini araştırınız. Gerekirse AKIA yetkili 
servisine başvurunuz.  

 

29. Fren Balataları İkâz Işığı 

Ön ve arka fren balata kalınlığı 
minimum seviyeye indiğinde bu 
ikâz ışığı yanar ve balatanın 
değişmesi gerektiğini bildirir. Bu 

durumda zaman kaybetmeden balata değişimi 
yapınız. 

 

30. Retarder İkâz Işığı 

Retarder kumanda anahtarı 
devrede olduğu zaman fren 
pedalına basıldığında retarder 
freni devreye girer. Bu durumda 

bu ikâz ışığı yanar ve retarder freni devrede 
olduğu sürece yanmaya da devam eder.  

 

 

30. Sistem Alarm İkâz Işığı  

Resimde görülen sistem alarm 
ikâz ışığı, alarm mesajıyla birlikte 
yanarak ekranda görülür. İki 
alarm seviyesi mevcuttur. Orta 
önem seviyesinde ikâzlarda sarı 
ışık yanıp sönerken, yüksek 
önem seviyesindeki arızalarda 

kırmızı ikâz ışığı yanıp sönmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIM İkâz Işığı 

Aracın emisyon sistemini etkileyen bir eksikliğin veya arızanın uzun süre giderilmemesi 
durumunda yanar. Motorun gücünü sınırlanır. Zaman kaybetmeden müdahale 
edilmelidir. 

 

 

5. LIM Warning Light 

When there is a malfunction or absence of the vehicles emmision system and if it can’t 
be repaired, the LIM warning light is on. The engines torque will be limited. You 
mustn’t waste time and interfere it. 

 

 

6. Motor Kontrol İkâz Işığı / 

Motorda oluşan, kolay giderilebilecek, basit önem derecesindeki arızalarda bu ikâz 
ışığı yanar. Önleyici mahiyetteki uyarıdır. 

 

 

6. Check Engine Warning Light 

In the simple failures which is occured int the engine and easy being repaired , this 
warning light is on. It is a preventive warn 

 

 

Yukarıdaki İkâz ışıklarını ikâz ışıkları içinde istediğiniz sıraya koyabilirsiniz. 

5. LIM İkâz Işığı 

Aracın emisyon sistemini etkileyen bir eksikliğin veya arızanın uzun süre giderilmemesi 
durumunda yanar. Motorun gücünü sınırlanır. Zaman kaybetmeden müdahale 
edilmelidir. 

 

 

5. LIM Warning Light 

When there is a malfunction or absence of the vehicles emmision system and if it can’t 
be repaired, the LIM warning light is on. The engines torque will be limited. You 
mustn’t waste time and interfere it. 

 

 

6. Motor Kontrol İkâz Işığı / 

Motorda oluşan, kolay giderilebilecek, basit önem derecesindeki arızalarda bu ikâz 
ışığı yanar. Önleyici mahiyetteki uyarıdır. 

 

 

6. Check Engine Warning Light 

In the simple failures which is occured int the engine and easy being repaired , this 
warning light is on. It is a preventive warn 

 

 

Yukarıdaki İkâz ışıklarını ikâz ışıkları içinde istediğiniz sıraya koyabilirsiniz. 

girdiğinin göstergesidir. Lambanın sürekli 
yanarak ikâz vermesi ASR sisteminde bir arıza 
olduğuna işarettir. En kısa zamanda AKIA 
yetkili servisine müracaat ediniz. 

28. Fren Hava Basıncı İkâz Işığı 

Fren hava tüplerindeki basınç 
kritik değerin (5 - 5,5 bar) 
düştüğünde ikâz lambası yanar. 
Bu durumda aracınızı kesinlikle 

hareket ettirmeyiniz. 

 

DİKKAT  

Araç hareket halinde iken uyarı lambası 
yanıyorsa fren devrelerinde arıza olduğu 
anlamına gelir. Bu durumda derhal aracı 
durdurunuz ve emniyet tedbirleri alarak 
nedenini araştırınız. Gerekirse AKIA yetkili 
servisine başvurunuz.  

 

29. Fren Balataları İkâz Işığı 

Ön ve arka fren balata kalınlığı 
minimum seviyeye indiğinde bu 
ikâz ışığı yanar ve balatanın 
değişmesi gerektiğini bildirir. Bu 

durumda zaman kaybetmeden balata değişimi 
yapınız. 

 

30. Retarder İkâz Işığı 

Retarder kumanda anahtarı 
devrede olduğu zaman fren 
pedalına basıldığında retarder 
freni devreye girer. Bu durumda 

bu ikâz ışığı yanar ve retarder freni devrede 
olduğu sürece yanmaya da devam eder.  

 

 

30. Sistem Alarm İkâz Işığı  

Resimde görülen sistem alarm 
ikâz ışığı, alarm mesajıyla birlikte 
yanarak ekranda görülür. İki 
alarm seviyesi mevcuttur. Orta 
önem seviyesinde ikâzlarda sarı 
ışık yanıp sönerken, yüksek 
önem seviyesindeki arızalarda 

kırmızı ikâz ışığı yanıp sönmektedir. 
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KUMANDA ANAHTARLARI 

1. Dörtlü Sinyal Kumanda Anahtarı 

Anahtara basıldığı zaman flaşörler 
yanıp sönmeye başlar. Kontak 
anahtarından bağımsız olarak 
çalışır. 

 

2. Ön Kapı Tek Kanat Kumanda Anahtarı 

Anahtara basıldığı zaman ön 
kapının sol kanadı açılır. 

 

 

 

3. Retarder Kumanda Anahtarı  

Retarder ayak fren pedalı ile 
devreye alınmak veya çıkarılmak 
istendiğinde bu kumanda anahtarı 
kullanılır. Kumanda anahtarı 
devrede olduğu sürece 
göstergedeki retarder uyarı ışığı 

yanar. 

 

 

4. Araç Kaldırma ve Yana Yatırma Kumanda 
Anahtarı  

Bu kumanda anahtarının üst ucuna 
basıldığında araç yüksek sürüş 
pozisyonuna gelir. Alt ucuna basılı 
tutulduğunda ise araç yana 
yatmaya başlar. Aracınızı tekrar 
normal seviyesine almak için 

normal seviye kumanda anahtarına basınız. 

 

 

5. Normal Seviye Kumanda Anahtarı  

Bu kumanda anahtarına 
basıldığında aracınız normal seviye 
pozisyonuna gelir. 

 

 

6. ASR Kumanda Anahtarı 

Bu kumanda anahtarına basıldığı 
zaman ASR sistemi devreye girer, 
ASR ikâz ışığı yanar. 

 

 

7. Turbo Havalandırma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtar aktif edildiğinde aracın 
arka bölümünde bulunan turbo 
havalandırma motoru devreye 
girer ve içerideki havayı emerek 
dışarı atar. Bu sirkülasyon araç içi 
ortam havasının tazelenmesini 

sağlar. 

8. Kalorifer Kumanda Anahtarı 

Bu anahtar iki kademeli olarak 
çalışır. Butona basıldığı zaman 
aracın içerisinde bulunan kalorifer 
motoru devreye girer ve aracın 
ısınmasını sağlar. 

 

9. Dizel Partikülleri Yakma Anahtarı 

Dizel Partiküllerin manuel olarak 
yakılması gereken durumlarda, bu 
kumanda anahtarı aktif hale 
getirilerek dizel partikül filtresinin 
yenilenmesi sağlanır. 
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7. Turbo Havalandırma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtar aktif edildiğinde aracın 
arka bölümünde bulunan turbo 
havalandırma motoru devreye 
girer ve içerideki havayı emerek 
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ortam havasının tazelenmesini 
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8. Kalorifer Kumanda Anahtarı 

Bu anahtar iki kademeli olarak 
çalışır. Butona basıldığı zaman 
aracın içerisinde bulunan kalorifer 
motoru devreye girer ve aracın 
ısınmasını sağlar. 

 

9. Dizel Partikülleri Yakma Anahtarı 

Dizel Partiküllerin manuel olarak 
yakılması gereken durumlarda, bu 
kumanda anahtarı aktif hale 
getirilerek dizel partikül filtresinin 
yenilenmesi sağlanır. 

 



14 USAGE AND WARRANTY MANUELultra-lf 12

3. Retarder Control  Switch

This	control	switch	is	used	when	you	
want	to	activate	or	deactivate	the	
retarder	through	footbrake.	As	long	as	
the	control	switch	is	active,	the	retarder	
warning	light	on	the	indicator	will	
continue	to	illuminate.	

4. Vehicle Lift / Tilt Control Switch 

When	you	press	the	upper	end	of	this	
switch,	the	vehicle	raises	to	the	high	
level	position.	When	you	press	the	
bottom	end	of	the	switch,	the	vehicle	
starts	to	tilt.	When	you	push	the	“Nor-
mal	Level	Control	Switch”,	the	vehicle	
returns	to	its	normal	position.		

5. Normal Level Control Switch

When	you	press	this	control	switch,	the	
vehicle	returns	to	it’s	normal	position.	

6. ASR Control Switch

When	you	push	on	this	control	switch,	
the	ASR	brake	system	functions	decrea-
se	and	the	ASR	warning	light	illumina-
tes	to	give	warning.	

7. Turbo Air Volume Control Switch 

When	this	switch	is	activated,	the	turbo	
ventilating	engine	is	also	activated	to	
absorb	the	air	inside	and	evacuate	it	
out.	This	circulation	keeps	the	inner	
environment	with	fresh	air.

8. Heater Control Switch

This	is	a	two-stage	switch.	When	you	
push	the	button,	the	heater	in	the	
vehicle	starts	to	run	and	heats	the	
vehicle.	

9. Diesel Particles Combustion Switch 

In	the	cases	where	the	diesel	particles	
should	be	combusted	manually,	this	
control	switch	is	activated	to	allow	
renewing	the	diesel	particle	filter.	

10. Diesel Particles Combustion Locking Switch

In	the	cases	where	the	user	does	not	
want	the	diesel	particles	to	be	com-
busted,	this	control	switch	is	activated	
to	prevent	the	diesel	particles	from	
combustion.	

11. Diagnostic Control Switch 1

When	pushed	at	the	same	time	on	diag-
nostic	control	switch	1	and	diagnostic	
control	switch		2’	diagnostic	page	
opened	in	the	indicator.

10. Dizel Partiküllerin Yakılmasını Kilitleme 
Anahtarı 

Dizel partiküllerin yakılmasının 
istenmediği koşullarda bu anahtar 
aktif hale getirilerek dizel 
partiküllerin yakılması engellenir. 

 

 

11. Diagnostik Kumanda Anahtarı - 1 

Diagnostik Kumanda anahtarı 1 ve 
diagnostik kumanda anahtarı 2’ ye 
aynı anda basıldığında, göstergede 
diagnostik sayfası açılır.  

 

 

12. Diagnostik Kumanda Anahtarı 2 

Bu kumanda anahtarının üst 
ucuna basıldığında diagnostik 
sayfaları arasında geçişi sağlar.  Alt 
ucuna basıldığında göstergeye geri 
açar.  

 

13. Şoför İç Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında şoför 
kabini üst kısmına monte edilmiş 
olan iç aydınlatma lambası yanar. 

 

 

14. Tavan Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında, aracın 
tavanda bulunan iç aydınlatması 
aktif hale gelir. Anahtar iki 
kademeli olarak çalışır. İlk 
kademedeki aydınlatma ikinci 

kademeye nazaran yaklaşık olarak yarı yarıya 
daha azdır. 

15. Elektronik Ücret Toplama Sistemi  

Bu anahtara basıldığında 
elektronik ücret toplama sistemi 
aktif hale gelir.  

 

 

16 . Hat Sistemi Tabelası Kumanda Anahtarı  

Bu anahtar yol güzergâhını 
gösteren aracın ön arka ve yan 
tarafında bulunan hat tabelalarını 
aktif hale getirir. 

 

17. Rezistans Kumanda Anahtarı  

Rezistans kumanda anahtarı iki 
kademeli çalışır. İlk kademede ön 
aynalarda bulunan defroster 
sistemi aktif hale gelirken, ikinci 
kademede aynalarla birlikte, ön 
kapı ve şoför yan camında bulunan 

defroster sistemi aktif hale gelir. 

 

DİKKAT 

Araç temizliği için aşındırıcı malzeme 
kullanmak şoför yan camı ve ön kapı 
rezistansına zarar verebilir.  Isıtıcı materyale 
herhangi bir şey yapıştırılmamalıdır. 
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KUMANDA ANAHTARLARI 

1. Dörtlü Sinyal Kumanda Anahtarı 

Anahtara basıldığı zaman flaşörler 
yanıp sönmeye başlar. Kontak 
anahtarından bağımsız olarak 
çalışır. 

 

2. Ön Kapı Tek Kanat Kumanda Anahtarı 

Anahtara basıldığı zaman ön 
kapının sol kanadı açılır. 

 

 

 

3. Retarder Kumanda Anahtarı  

Retarder ayak fren pedalı ile 
devreye alınmak veya çıkarılmak 
istendiğinde bu kumanda anahtarı 
kullanılır. Kumanda anahtarı 
devrede olduğu sürece 
göstergedeki retarder uyarı ışığı 

yanar. 

 

 

4. Araç Kaldırma ve Yana Yatırma Kumanda 
Anahtarı  

Bu kumanda anahtarının üst ucuna 
basıldığında araç yüksek sürüş 
pozisyonuna gelir. Alt ucuna basılı 
tutulduğunda ise araç yana 
yatmaya başlar. Aracınızı tekrar 
normal seviyesine almak için 

normal seviye kumanda anahtarına basınız. 

 

 

5. Normal Seviye Kumanda Anahtarı  

Bu kumanda anahtarına 
basıldığında aracınız normal seviye 
pozisyonuna gelir. 

 

 

6. ASR Kumanda Anahtarı 

Bu kumanda anahtarına basıldığı 
zaman ASR sistemi devreye girer, 
ASR ikâz ışığı yanar. 

 

 

7. Turbo Havalandırma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtar aktif edildiğinde aracın 
arka bölümünde bulunan turbo 
havalandırma motoru devreye 
girer ve içerideki havayı emerek 
dışarı atar. Bu sirkülasyon araç içi 
ortam havasının tazelenmesini 

sağlar. 
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yenilenmesi sağlanır. 
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pozisyonuna gelir. Alt ucuna basılı 
tutulduğunda ise araç yana 
yatmaya başlar. Aracınızı tekrar 
normal seviyesine almak için 

normal seviye kumanda anahtarına basınız. 

 

 

5. Normal Seviye Kumanda Anahtarı  

Bu kumanda anahtarına 
basıldığında aracınız normal seviye 
pozisyonuna gelir. 

 

 

6. ASR Kumanda Anahtarı 

Bu kumanda anahtarına basıldığı 
zaman ASR sistemi devreye girer, 
ASR ikâz ışığı yanar. 

 

 

7. Turbo Havalandırma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtar aktif edildiğinde aracın 
arka bölümünde bulunan turbo 
havalandırma motoru devreye 
girer ve içerideki havayı emerek 
dışarı atar. Bu sirkülasyon araç içi 
ortam havasının tazelenmesini 

sağlar. 

8. Kalorifer Kumanda Anahtarı 

Bu anahtar iki kademeli olarak 
çalışır. Butona basıldığı zaman 
aracın içerisinde bulunan kalorifer 
motoru devreye girer ve aracın 
ısınmasını sağlar. 

 

9. Dizel Partikülleri Yakma Anahtarı 

Dizel Partiküllerin manuel olarak 
yakılması gereken durumlarda, bu 
kumanda anahtarı aktif hale 
getirilerek dizel partikül filtresinin 
yenilenmesi sağlanır. 

 

KUMANDA ANAHTARLARI 

1. Dörtlü Sinyal Kumanda Anahtarı 

Anahtara basıldığı zaman flaşörler 
yanıp sönmeye başlar. Kontak 
anahtarından bağımsız olarak 
çalışır. 

 

2. Ön Kapı Tek Kanat Kumanda Anahtarı 

Anahtara basıldığı zaman ön 
kapının sol kanadı açılır. 

 

 

 

3. Retarder Kumanda Anahtarı  

Retarder ayak fren pedalı ile 
devreye alınmak veya çıkarılmak 
istendiğinde bu kumanda anahtarı 
kullanılır. Kumanda anahtarı 
devrede olduğu sürece 
göstergedeki retarder uyarı ışığı 

yanar. 
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getirilerek dizel partikül filtresinin 
yenilenmesi sağlanır. 
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yanıp sönmeye başlar. Kontak 
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Bu anahtar aktif edildiğinde aracın 
arka bölümünde bulunan turbo 
havalandırma motoru devreye 
girer ve içerideki havayı emerek 
dışarı atar. Bu sirkülasyon araç içi 
ortam havasının tazelenmesini 

sağlar. 
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Bu anahtar iki kademeli olarak 
çalışır. Butona basıldığı zaman 
aracın içerisinde bulunan kalorifer 
motoru devreye girer ve aracın 
ısınmasını sağlar. 

 

9. Dizel Partikülleri Yakma Anahtarı 

Dizel Partiküllerin manuel olarak 
yakılması gereken durumlarda, bu 
kumanda anahtarı aktif hale 
getirilerek dizel partikül filtresinin 
yenilenmesi sağlanır. 

 
KUMANDA ANAHTARLARI 

1. Dörtlü Sinyal Kumanda Anahtarı 

Anahtara basıldığı zaman flaşörler 
yanıp sönmeye başlar. Kontak 
anahtarından bağımsız olarak 
çalışır. 

 

2. Ön Kapı Tek Kanat Kumanda Anahtarı 

Anahtara basıldığı zaman ön 
kapının sol kanadı açılır. 

 

 

 

3. Retarder Kumanda Anahtarı  

Retarder ayak fren pedalı ile 
devreye alınmak veya çıkarılmak 
istendiğinde bu kumanda anahtarı 
kullanılır. Kumanda anahtarı 
devrede olduğu sürece 
göstergedeki retarder uyarı ışığı 

yanar. 

 

 

4. Araç Kaldırma ve Yana Yatırma Kumanda 
Anahtarı  

Bu kumanda anahtarının üst ucuna 
basıldığında araç yüksek sürüş 
pozisyonuna gelir. Alt ucuna basılı 
tutulduğunda ise araç yana 
yatmaya başlar. Aracınızı tekrar 
normal seviyesine almak için 

normal seviye kumanda anahtarına basınız. 

 

 

5. Normal Seviye Kumanda Anahtarı  

Bu kumanda anahtarına 
basıldığında aracınız normal seviye 
pozisyonuna gelir. 

 

 

6. ASR Kumanda Anahtarı 

Bu kumanda anahtarına basıldığı 
zaman ASR sistemi devreye girer, 
ASR ikâz ışığı yanar. 

 

 

7. Turbo Havalandırma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtar aktif edildiğinde aracın 
arka bölümünde bulunan turbo 
havalandırma motoru devreye 
girer ve içerideki havayı emerek 
dışarı atar. Bu sirkülasyon araç içi 
ortam havasının tazelenmesini 

sağlar. 

8. Kalorifer Kumanda Anahtarı 

Bu anahtar iki kademeli olarak 
çalışır. Butona basıldığı zaman 
aracın içerisinde bulunan kalorifer 
motoru devreye girer ve aracın 
ısınmasını sağlar. 

 

9. Dizel Partikülleri Yakma Anahtarı 

Dizel Partiküllerin manuel olarak 
yakılması gereken durumlarda, bu 
kumanda anahtarı aktif hale 
getirilerek dizel partikül filtresinin 
yenilenmesi sağlanır. 

 

KUMANDA ANAHTARLARI 

1. Dörtlü Sinyal Kumanda Anahtarı 

Anahtara basıldığı zaman flaşörler 
yanıp sönmeye başlar. Kontak 
anahtarından bağımsız olarak 
çalışır. 

 

2. Ön Kapı Tek Kanat Kumanda Anahtarı 

Anahtara basıldığı zaman ön 
kapının sol kanadı açılır. 

 

 

 

3. Retarder Kumanda Anahtarı  

Retarder ayak fren pedalı ile 
devreye alınmak veya çıkarılmak 
istendiğinde bu kumanda anahtarı 
kullanılır. Kumanda anahtarı 
devrede olduğu sürece 
göstergedeki retarder uyarı ışığı 

yanar. 

 

 

4. Araç Kaldırma ve Yana Yatırma Kumanda 
Anahtarı  

Bu kumanda anahtarının üst ucuna 
basıldığında araç yüksek sürüş 
pozisyonuna gelir. Alt ucuna basılı 
tutulduğunda ise araç yana 
yatmaya başlar. Aracınızı tekrar 
normal seviyesine almak için 

normal seviye kumanda anahtarına basınız. 

 

 

5. Normal Seviye Kumanda Anahtarı  

Bu kumanda anahtarına 
basıldığında aracınız normal seviye 
pozisyonuna gelir. 

 

 

6. ASR Kumanda Anahtarı 

Bu kumanda anahtarına basıldığı 
zaman ASR sistemi devreye girer, 
ASR ikâz ışığı yanar. 

 

 

7. Turbo Havalandırma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtar aktif edildiğinde aracın 
arka bölümünde bulunan turbo 
havalandırma motoru devreye 
girer ve içerideki havayı emerek 
dışarı atar. Bu sirkülasyon araç içi 
ortam havasının tazelenmesini 

sağlar. 

8. Kalorifer Kumanda Anahtarı 

Bu anahtar iki kademeli olarak 
çalışır. Butona basıldığı zaman 
aracın içerisinde bulunan kalorifer 
motoru devreye girer ve aracın 
ısınmasını sağlar. 

 

9. Dizel Partikülleri Yakma Anahtarı 

Dizel Partiküllerin manuel olarak 
yakılması gereken durumlarda, bu 
kumanda anahtarı aktif hale 
getirilerek dizel partikül filtresinin 
yenilenmesi sağlanır. 
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12. Diagnostic Control Switch 2

When	pushed	on	top	of	this	control	
switch,		passing	between	diagnostic	
pages.	When	pushed	bottom	of	control	
switch,	open	the	indicator	back.

13. Driver’s İnterior Illumination Control Switch

When	the	switch	is	pushed	in	the	case	
that	the	ignition	key	is	switched	on,	the	
interior	illuminating	lamp	mounted	on	
the	upper	part	of	the	driver’s	cabinet	
will	illuminate.		

14. Top Illumination Control Switch

When	you	push	this	button,	the	interior	
illuminating	lamp	attached	to	the	top	of	
the	vehicle	becomes	active.		The	switch	
works	in	a	two-stage	process.		The	illu-
mination	in	the	first	state	is	about	half	
of	the	one	in	the	second	stage.	

15. Automated Fare Collection System Control 
Switch 

When	you	push	this	button,	the	auto-
mated	fare	collection	system	becomes	
active.	

16 . Line System Signboard Control Switch 

This	switch	activates	the	line	signbo-
ards,	which	show	the	itinerary,	on	the	
front,	side	and	rear	floor	of	the	vehicle.	

17. Resistance Control Switch

The	resistance	control	switch	works	
in	two	stages.	ın	the	first	stage,	the	
defroster	system	on	the	front	mirrors	
becomes	active,	while	the	defroster	
system	with	the	front	door	and	driver	
side	screen	becomes	active	in	the	
second	stage.	

Caution

Using	corrosive	materials	for	vehicle	cleaning,	can	
damage	to	driver’s	window	glass	and	front	door	
resistance.	Nothing	must	be	sticked	to	heater	
material.

18 . Eco – Pwr Control Switch		

It	influences	the	engine	efficiency	of	
the	vehicle.	At	the	eco	mode,	the	ve-
hicle	provides	fuel	saving.	In	the	power	
mode,	it	increases	the	vehicle	torque,	
which,	in	turn,		enables	you	to	obtain	
higher	performance	from	the	vehicle.	
In	the	road	conditions	where	you	have	

to	do	a	lot	of	stop-	and	–	go	in	inner	city	traffic	
and	go	up	and	down	the	ramp,	please	drive	your	
vehicle	keeping	this	button	(pwr)	in	pushed	posi-
tion.	In	smooth	road	conditions	with	less	stop	and	
go,	push	Eco	botton	to	drive	the	vehicle	in	normal	
conditions.	In	this	position	of	the	transmission,	the	
vehicle	provides	fuel	saving.	

19. Indicator Reset Control Switch

In	case	of	indicator	needs	to	be	reset,	
AKIA	Authorized	Service	or	Authorized		
person	can	activate	the	switch	and	re-
set.		When	reset	the	indicator,	the	new	
parameters	must	be	add.	

Caution

The	existence	and	positions	of	the	switches	may	
change	according	to	the	vehicle	options.	

10. Dizel Partiküllerin Yakılmasını Kilitleme 
Anahtarı 

Dizel partiküllerin yakılmasının 
istenmediği koşullarda bu anahtar 
aktif hale getirilerek dizel 
partiküllerin yakılması engellenir. 

 

 

11. Diagnostik Kumanda Anahtarı - 1 

Diagnostik Kumanda anahtarı 1 ve 
diagnostik kumanda anahtarı 2’ ye 
aynı anda basıldığında, göstergede 
diagnostik sayfası açılır.  

 

 

12. Diagnostik Kumanda Anahtarı 2 

Bu kumanda anahtarının üst 
ucuna basıldığında diagnostik 
sayfaları arasında geçişi sağlar.  Alt 
ucuna basıldığında göstergeye geri 
açar.  

 

13. Şoför İç Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında şoför 
kabini üst kısmına monte edilmiş 
olan iç aydınlatma lambası yanar. 

 

 

14. Tavan Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında, aracın 
tavanda bulunan iç aydınlatması 
aktif hale gelir. Anahtar iki 
kademeli olarak çalışır. İlk 
kademedeki aydınlatma ikinci 

kademeye nazaran yaklaşık olarak yarı yarıya 
daha azdır. 

15. Elektronik Ücret Toplama Sistemi  

Bu anahtara basıldığında 
elektronik ücret toplama sistemi 
aktif hale gelir.  

 

 

16 . Hat Sistemi Tabelası Kumanda Anahtarı  

Bu anahtar yol güzergâhını 
gösteren aracın ön arka ve yan 
tarafında bulunan hat tabelalarını 
aktif hale getirir. 

 

17. Rezistans Kumanda Anahtarı  

Rezistans kumanda anahtarı iki 
kademeli çalışır. İlk kademede ön 
aynalarda bulunan defroster 
sistemi aktif hale gelirken, ikinci 
kademede aynalarla birlikte, ön 
kapı ve şoför yan camında bulunan 

defroster sistemi aktif hale gelir. 

 

DİKKAT 

Araç temizliği için aşındırıcı malzeme 
kullanmak şoför yan camı ve ön kapı 
rezistansına zarar verebilir.  Isıtıcı materyale 
herhangi bir şey yapıştırılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

10. Dizel Partiküllerin Yakılmasını Kilitleme 
Anahtarı 

Dizel partiküllerin yakılmasının 
istenmediği koşullarda bu anahtar 
aktif hale getirilerek dizel 
partiküllerin yakılması engellenir. 

 

 

11. Diagnostik Kumanda Anahtarı - 1 

Diagnostik Kumanda anahtarı 1 ve 
diagnostik kumanda anahtarı 2’ ye 
aynı anda basıldığında, göstergede 
diagnostik sayfası açılır.  

 

 

12. Diagnostik Kumanda Anahtarı 2 

Bu kumanda anahtarının üst 
ucuna basıldığında diagnostik 
sayfaları arasında geçişi sağlar.  Alt 
ucuna basıldığında göstergeye geri 
açar.  

 

13. Şoför İç Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında şoför 
kabini üst kısmına monte edilmiş 
olan iç aydınlatma lambası yanar. 

 

 

14. Tavan Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında, aracın 
tavanda bulunan iç aydınlatması 
aktif hale gelir. Anahtar iki 
kademeli olarak çalışır. İlk 
kademedeki aydınlatma ikinci 

kademeye nazaran yaklaşık olarak yarı yarıya 
daha azdır. 

15. Elektronik Ücret Toplama Sistemi  

Bu anahtara basıldığında 
elektronik ücret toplama sistemi 
aktif hale gelir.  

 

 

16 . Hat Sistemi Tabelası Kumanda Anahtarı  

Bu anahtar yol güzergâhını 
gösteren aracın ön arka ve yan 
tarafında bulunan hat tabelalarını 
aktif hale getirir. 

 

17. Rezistans Kumanda Anahtarı  

Rezistans kumanda anahtarı iki 
kademeli çalışır. İlk kademede ön 
aynalarda bulunan defroster 
sistemi aktif hale gelirken, ikinci 
kademede aynalarla birlikte, ön 
kapı ve şoför yan camında bulunan 

defroster sistemi aktif hale gelir. 

 

DİKKAT 

Araç temizliği için aşındırıcı malzeme 
kullanmak şoför yan camı ve ön kapı 
rezistansına zarar verebilir.  Isıtıcı materyale 
herhangi bir şey yapıştırılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

10. Dizel Partiküllerin Yakılmasını Kilitleme 
Anahtarı 

Dizel partiküllerin yakılmasının 
istenmediği koşullarda bu anahtar 
aktif hale getirilerek dizel 
partiküllerin yakılması engellenir. 

 

 

11. Diagnostik Kumanda Anahtarı - 1 

Diagnostik Kumanda anahtarı 1 ve 
diagnostik kumanda anahtarı 2’ ye 
aynı anda basıldığında, göstergede 
diagnostik sayfası açılır.  

 

 

12. Diagnostik Kumanda Anahtarı 2 

Bu kumanda anahtarının üst 
ucuna basıldığında diagnostik 
sayfaları arasında geçişi sağlar.  Alt 
ucuna basıldığında göstergeye geri 
açar.  

 

13. Şoför İç Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında şoför 
kabini üst kısmına monte edilmiş 
olan iç aydınlatma lambası yanar. 

 

 

14. Tavan Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında, aracın 
tavanda bulunan iç aydınlatması 
aktif hale gelir. Anahtar iki 
kademeli olarak çalışır. İlk 
kademedeki aydınlatma ikinci 

kademeye nazaran yaklaşık olarak yarı yarıya 
daha azdır. 

15. Elektronik Ücret Toplama Sistemi  

Bu anahtara basıldığında 
elektronik ücret toplama sistemi 
aktif hale gelir.  

 

 

16 . Hat Sistemi Tabelası Kumanda Anahtarı  

Bu anahtar yol güzergâhını 
gösteren aracın ön arka ve yan 
tarafında bulunan hat tabelalarını 
aktif hale getirir. 

 

17. Rezistans Kumanda Anahtarı  

Rezistans kumanda anahtarı iki 
kademeli çalışır. İlk kademede ön 
aynalarda bulunan defroster 
sistemi aktif hale gelirken, ikinci 
kademede aynalarla birlikte, ön 
kapı ve şoför yan camında bulunan 

defroster sistemi aktif hale gelir. 

 

DİKKAT 

Araç temizliği için aşındırıcı malzeme 
kullanmak şoför yan camı ve ön kapı 
rezistansına zarar verebilir.  Isıtıcı materyale 
herhangi bir şey yapıştırılmamalıdır. 

 

 

 

 

 
10. Dizel Partiküllerin Yakılmasını Kilitleme 
Anahtarı 

Dizel partiküllerin yakılmasının 
istenmediği koşullarda bu anahtar 
aktif hale getirilerek dizel 
partiküllerin yakılması engellenir. 

 

 

11. Diagnostik Kumanda Anahtarı - 1 

Diagnostik Kumanda anahtarı 1 ve 
diagnostik kumanda anahtarı 2’ ye 
aynı anda basıldığında, göstergede 
diagnostik sayfası açılır.  

 

 

12. Diagnostik Kumanda Anahtarı 2 

Bu kumanda anahtarının üst 
ucuna basıldığında diagnostik 
sayfaları arasında geçişi sağlar.  Alt 
ucuna basıldığında göstergeye geri 
açar.  

 

13. Şoför İç Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında şoför 
kabini üst kısmına monte edilmiş 
olan iç aydınlatma lambası yanar. 

 

 

14. Tavan Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında, aracın 
tavanda bulunan iç aydınlatması 
aktif hale gelir. Anahtar iki 
kademeli olarak çalışır. İlk 
kademedeki aydınlatma ikinci 

kademeye nazaran yaklaşık olarak yarı yarıya 
daha azdır. 

15. Elektronik Ücret Toplama Sistemi  

Bu anahtara basıldığında 
elektronik ücret toplama sistemi 
aktif hale gelir.  

 

 

16 . Hat Sistemi Tabelası Kumanda Anahtarı  

Bu anahtar yol güzergâhını 
gösteren aracın ön arka ve yan 
tarafında bulunan hat tabelalarını 
aktif hale getirir. 

 

17. Rezistans Kumanda Anahtarı  

Rezistans kumanda anahtarı iki 
kademeli çalışır. İlk kademede ön 
aynalarda bulunan defroster 
sistemi aktif hale gelirken, ikinci 
kademede aynalarla birlikte, ön 
kapı ve şoför yan camında bulunan 

defroster sistemi aktif hale gelir. 

 

DİKKAT 

Araç temizliği için aşındırıcı malzeme 
kullanmak şoför yan camı ve ön kapı 
rezistansına zarar verebilir.  Isıtıcı materyale 
herhangi bir şey yapıştırılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

10. Dizel Partiküllerin Yakılmasını Kilitleme 
Anahtarı 

Dizel partiküllerin yakılmasının 
istenmediği koşullarda bu anahtar 
aktif hale getirilerek dizel 
partiküllerin yakılması engellenir. 

 

 

11. Diagnostik Kumanda Anahtarı - 1 

Diagnostik Kumanda anahtarı 1 ve 
diagnostik kumanda anahtarı 2’ ye 
aynı anda basıldığında, göstergede 
diagnostik sayfası açılır.  

 

 

12. Diagnostik Kumanda Anahtarı 2 

Bu kumanda anahtarının üst 
ucuna basıldığında diagnostik 
sayfaları arasında geçişi sağlar.  Alt 
ucuna basıldığında göstergeye geri 
açar.  

 

13. Şoför İç Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında şoför 
kabini üst kısmına monte edilmiş 
olan iç aydınlatma lambası yanar. 

 

 

14. Tavan Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında, aracın 
tavanda bulunan iç aydınlatması 
aktif hale gelir. Anahtar iki 
kademeli olarak çalışır. İlk 
kademedeki aydınlatma ikinci 

kademeye nazaran yaklaşık olarak yarı yarıya 
daha azdır. 

15. Elektronik Ücret Toplama Sistemi  

Bu anahtara basıldığında 
elektronik ücret toplama sistemi 
aktif hale gelir.  

 

 

16 . Hat Sistemi Tabelası Kumanda Anahtarı  

Bu anahtar yol güzergâhını 
gösteren aracın ön arka ve yan 
tarafında bulunan hat tabelalarını 
aktif hale getirir. 

 

17. Rezistans Kumanda Anahtarı  

Rezistans kumanda anahtarı iki 
kademeli çalışır. İlk kademede ön 
aynalarda bulunan defroster 
sistemi aktif hale gelirken, ikinci 
kademede aynalarla birlikte, ön 
kapı ve şoför yan camında bulunan 

defroster sistemi aktif hale gelir. 

 

DİKKAT 

Araç temizliği için aşındırıcı malzeme 
kullanmak şoför yan camı ve ön kapı 
rezistansına zarar verebilir.  Isıtıcı materyale 
herhangi bir şey yapıştırılmamalıdır. 
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DİKKAT 
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18 . Eco – Pwr Kumanda Anahtarı   

Aracın motor verimliliğine etki 
eder. Eco modunda araç yakıt 
tasarrufu sağlar. Power modunda 
aracın torkunu yükselterek araçtan 
yüksek performans alınmasını 
sağlar. Şehir içi sık dur kalk 

kullanımlarının yapıldığı, rampa iniş ve 
çıkışlarının olduğu yol koşullarında, aracınızı 
butona basılı ( Pwr ) sürünüz. Dur kalkı az olan 
düz yol koşullarında Eco butonuna basarak seri 
konuma geçiniz. Şanzımanın bu konumunda 
yakıt ekonomisi sağlanır. 

19. Gösterge Sıfırlama Kumanda Anahtarı 

Göstergenin sıfırlanması gereken 
durumlarda, yetkili serviste veya 
ilgili kişilerce anahtar aktive 
edilmelidir. Gösterge 
sıfırlandıktan sonra göstergeye 
yeniden gerekli parametreler 

atılmalıdır. 

 

DİKKAT 

Anahtarların varlığı ve yerleri araç 
opsiyonlarına göre değişebilir. 

18 . Eco – Pwr Kumanda Anahtarı   

Aracın motor verimliliğine etki 
eder. Eco modunda araç yakıt 
tasarrufu sağlar. Power modunda 
aracın torkunu yükselterek araçtan 
yüksek performans alınmasını 
sağlar. Şehir içi sık dur kalk 

kullanımlarının yapıldığı, rampa iniş ve 
çıkışlarının olduğu yol koşullarında, aracınızı 
butona basılı ( Pwr ) sürünüz. Dur kalkı az olan 
düz yol koşullarında Eco butonuna basarak seri 
konuma geçiniz. Şanzımanın bu konumunda 
yakıt ekonomisi sağlanır. 

19. Gösterge Sıfırlama Kumanda Anahtarı 

Göstergenin sıfırlanması gereken 
durumlarda, yetkili serviste veya 
ilgili kişilerce anahtar aktive 
edilmelidir. Gösterge 
sıfırlandıktan sonra göstergeye 
yeniden gerekli parametreler 

atılmalıdır. 

 

DİKKAT 

Anahtarların varlığı ve yerleri araç 
opsiyonlarına göre değişebilir. 
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Headlamp switch 

It	is	a	rotative	switch	placed	in	the	console	in	front	
of	the	driver.	
It	has	three	positions:	

0.	The	parking	lamps	and	headlamps	are	at	the	
closed	position.
1.	If	the	switch	is	turned	clockwise	for	one	stage,	
the	parking	lamps	become	active.	
2.	If	it	is	turned	clockwise	for	two	stages,	both	the	
parking	lamps	and	headlamps	become	active.	

If	you	pull	the	headlamp	switch	when	it	is	in	the	
first	stage,	the	foglamps	illuminates.	When	the	
ignition	key	is	switched	on,	the	parking	lamp	will	
run	in	addition	to	the	low	or	high	beam	head-
lamps.	
When	the	switch	is	turned	counterclockwise	for	
one	stage	the	headlamp;	and	two	stages	the	
parking	lamps	will	go	out.	

Glass roof hatches control switch 

You	can	control	the	glass	hatches	at	the	front	and	
back	of	the	roof	of	your	vehicle	by	using	the	switc-
hes	viewed	in	the	picture.	The	group	of	switches	
on	the	left	controls	the	front	hatch	while	the	one	
on	the	right	controls	the	back	hatch.	

Line Signboard System Control Unit 

The	unit	to	control	the	scripts	uploaded	to	the	
line	signboard	system	has	been	assembled	to	the	
upper	part	of	the	driver’s	compartment.	With	the	
buttons	on	this	unit,	you	can	control	the	scripts	on	
the	line	signboards	at	the	front,	back	and	side	of	
the	vehicle.	
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2. Saat yönünde 2 kademe 
çevrildiğinde park lambaları ile 
birlikte farlarda devreye girer. 

 
Anahtar ters yönde çevrildiğinde farlar, bir 
kez daha çevrildiğinde park lambaları 
kapanır. 

Cam Havadanlık Kumanda Anahtarı 

 

Aracınızın ön ve arka tavanında bulunan 
cam havadanlıkları fotoğrafta görülen 
anahtarlarla kumanda edebilirsiniz. Soldaki 
anahtar grubu ön havadanlığı, sağdaki 
anahtar grubu arka havadanlığı kumanda 
eder. 

 

Hat Tabelası Sistemi Kumanda Ünitesi 

 

Hat tabelası sistemine yüklenen yazıları 
kumanda etme ünitesi şoför kabininin üst 
kısmına monte edilmiştir.  Bu ünitedeki 
tuşlarla, aracın ön arka ve yan kısmındaki 
hat tabelalarında yazılacak yazılar 
kumanda edilebilir.  

Kapıların Açılması ve Kapanması 

 

 

Aracın sağ ve sol torpido bölümünde birer 
adet olmak üzere kapıların açılması ve 
kapanmasını kumanda etmek için butonlar 
bulunmaktadır 

1. Ön Kapı Kumanda Butonu 

Soldaki butona basıldığında ön kapı açılır. 
Kapının kapanması için tekrar aynı butona 
basılması gerekir. 

2. Orta Kapı Kumanda Butonu 

Ortadaki butona basıldığında orta kapı 
açılır. Kapının kapanması için tekrar aynı 
butona basılması gerekir. 

3. Arka Kapı Kumanda Butonu 

Sağdaki butona basıldığında arka kapı 
açılır. Kapıyı kapatmak için tekrar aynı 
butona basmak gerekir. 

Dikkat 

Havalı kapı kanatları kilitli ise önce 
anahtar ile kilitleri açın. 
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Dikkat 

Havalı kapı kanatları kilitli ise önce 
anahtar ile kilitleri açın. 
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9. Control switch for Roller Blind for Windshield
This	switch	controls	roller	blind	for	windshield	of	
the	vehicle.	In	order	to	move	this	roller	blind	for	
windshield	up	and	down,	you	should	keep	the	
button	pushed.	

10. Driver’s interior illumination control switch 
The	headlight	control	switch	should	have	been	
activated.	When	the	switch	is	pushed,	the	interior	
illuminating	lamp	before	the	driver	illuminates.	
	
11. Top illumination control switch 
When	you	push	this	button,	the	interior	illumi-
nating	lamp	attached	to	the	top	of	the	vehicle	
becomes	active.		The	switch	works	in	a	two-stage	
process.		The	illumination	in	the	first	state	is	about	
half	of	the	one	in	the	second	stage.	

12.Automated fare collection system control 
switch 
When	you	push	this	button,	the	automated	fare	
collection	system	becomes	active.	

13.Line System signboard control switch	
This	switch	activates	the	line	signboards,	which	
show	the	itinerary,	on	the	front,	side	and	back	of	
the	vehicle.	

14. Resistance control switch 
The	resistance	control	switch	works	in	two	stages.	
In	the	first	stage,	the	defroster	system	on	the	
front	mirrors	becomes	active,	while	the	defroster	
system	with	the	front	door	and	driver	side	screen	
becomes	active	in	the	second	stage.	

Caution

The existence and positions of the switches 
may change according to the vehicle options. 

Headlamp switch 

It	is	a	rotative	switch	placed	in	the	console	in	front	
of	the	driver.	
It	has	three	positions:	

0.	The	parking	lamps	and	headlamps	are	at	the	
closed	position.
1.	If	the	switch	is	turned	clockwise	for	one	stage,	
the	parking	lamps	become	active.	
2.	If	it	is	turned	clockwise	for	two	stages,	both	the	
parking	lamps	and	headlamps	become	active.	

If	you	pull	the	headlamp	switch	when	it	is	in	the	
first	stage,	the	foglamps	illuminates.	When	the	
ignition	key	is	switched	on,	the	parking	lamp	will	
run	in	addition	to	the	low	or	high	beam	head-
lamps.	

When	the	switch	is	turned	counterclockwise	for	
one	stage	the	headlamp;	and	two	stages	the	
parking	lamps	will	go	out.	
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10. Şoför İç Aydınlatma Kumanda 
Anahtarı 

Kontak anahtarı açıkken bu anahtara 
basıldığında, şoför kabini üst kısmına 
monte edilmiş olan iç aydınlatma lambası 
yanar. 

11. Tavan Aydınlatma Kumanda Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında tavanda bulunan 
aracın iç aydınlatması aktif hale gelir. 
Anahtar iki kademeli olarak çalışır. İlk 
kademedeki aydınlatma, ikinci kademeye 
nazaran, yaklaşık olarak yarı yarıya daha 
azdır. 

12. Elektronik Ücret Toplam Kumanda 
Anahtarı 

Bu anahtara basıldığında elektronik ücret 
toplama sistemi aktif hale geçer. 

13. Hat Sistemi Tabelası Kumanda 
Anahtarı 

Bu anahtar yol güzergahını gösteren, 
aracın ön , yan ve arka tarafında bulunan 
hat tabelalarını aktif hale getirir. 

14. Rezistans Kumanda Anahtarı 

Rezistans kumanda anahtarı iki kademeli 
çalışır. İlk kademede ön aynalarda bulunan 
defroster sistemi aktif hale gelirken, ikinci 
kademede, aynalarla birlikte ön kapı ve 
şoför yan camında bulunan defroster 
sistemi aktif hale gelir. 

 

Dikkat 

Anahtarların varlığı ve yerleri araç 
opsiyonlarına göre değişebilir. 

Far Anahtarı 

 

Fotoğrafta görülen döner anahtardır. Üç 
konumu vardır : 

0. Park lambaları ve farlar kapalı 
konumdadır. 

1. Anahtar, saat yönünde bir kademe 
çevrildiğinde park lambaları 
devreye girer. 

2. Saat yönünde 2 kademe 
çevrildiğinde park lambaları ile 
birlikte farlar da devreye girer. 

 
Sis lambaları; far anahtarı 1. Konumda iken 
çekildiğinde çalışır. Kontak anahtarı açık 
olduğunda park lambası, kısa veya uzun 
huzmeli fara ek olarak çalışır. 
Arka sis lambaları; far anahtarı 2. 
Konumda iken çekildiğinde çalışır.  
 
Anahtar ters yönde çevrildiğinde farlar, bir 
kez daha çevrildiğinde park lambaları 
kapanır. 
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Opening and closing the doors 

There	is	a	button	in	each	of	right	and	left	glove	
compartments	in	the	vehicle	to	control	opening	
and	closing	the	doors.	

1. Front door control button
The	front	door	is	opened	when	you	push	the	left	
button.	To	close	the	door	you	should	push	the	
same	button	once	again.	

2. Middle door control button
When	you	push	the	middle	button,	the	middle	
door	will	open.	To	close	the	door	you	should	push	
the	same	button	once	again.

3. Rear door control button
The	rear	door	is	opened	when	you	push	the	right	
button.	To	close	the	door	you	should	push	the	
same	button	once	again.

Caution 

If the aerial door wings are locked, first unlock 
it. 

Signal switch and wiper arm 

	It	is	attached	to	the	left	side	of	the	steering	wheel.	
The	functions	of	the	arm	have	been	explained	
below.	

Horn: When	you	push	the	red	button	at	the	end	of	
the	arm,	it	works.	

Wipers and screen washers: The	rotative	part	
at	the	middle	of	the	arm	controls	the	wipers	and	
screen	washers.	When	you	rotate	the	arm	toward	
the	screen,	it	will	function	as	follows:	 

(0)  The	wipers	don’t	work	in	this	position.	
(I) The	wipers	works	intermittently	in	this	position.	
(II) It	works	slowly	in	this	position.	
(III)	It	works	fast	in	this	position.

The	screen	washers	work	when	the	rotative	part	of	
the	arm	is	glided	horizontally	toward	the	steering	
wheel.	

Signals:	the	right	signals	work	when	you	push	the	
arm	toward	the	windshield	and	the	left	ones	work	
when	you	pull	it	toward	yourself.	

Headlamp selection: The	headlamp	switch	works	
when	it	is	at	the	“headlamps	open”	position.	When	
it	is	at	the	normal	position,	the	low-beam	head-
lamps	become	active.		When	the	arm	is	pulled	
toward	the	steering	wheel,	high	beam	headlamps	
become	active.	When	the	headlamp	switch	is	
open	or	closed,	you	can	flash	the	headlights	by	
pulling	the	arm	back	and	giving	it	off.	
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Sinyal ve Silecek Kolu 

 

 

Direksiyonun sol tarafına monte edilmiştir. 
Kolun işlevleri aşağıda açıklanmıştır. 

Korna : Kolun ucundaki kırmızı renkli 
butona basıldığında çalışır. 

Silecekler ve su fıskiyeleri:  Kolun ortadaki 
döner kısmı silecekleri ve su fıskiyelerini 
kontrol eder. Kolu, cama doğru 
döndürdükçe aşağıdaki konumlara gelir 

(0)       Konumunda silecekler çalışmaz. 
(I) Konumunda fasılalı çalışır. 
(II) Konumunda yavaş çalışır. 
(III) Konumunda hızlı çalışır. 

 

Kolun döner kısmı yatay olarak direksiyona 
doğru kaydırıldığında su fıskiyeleri çalışır. 

Sinyaller : Kol, yukarı doğru kaldırıldığında 
sağ sinyaller, aşağı doğru indirildiğinde sol 
sinyaller çalışır. 

Far Seçimi: Far anahtarı ‘’farlar açık ‘’ 
konumda iken  çalışır. Normal konumda 
iken kısa farlar devrededir. Kol, 
direksiyona doğru çekildiğinde uzun farlar 
devreye girer. Far anahtarı açık ya da 
kapalı iken kol, geri (direksiyona) doğru 
kısa çekilip bırakılarak selektör yapılabilir. 

 

Retarder Kumanda Kolu 

 

Direksiyonun sağ tarafında bulunan 
retarder / hız sabitleme kolu ile kontrol 
edilir. Kolun normal konumu 0 
kademesidir. Kol, aşağı doğru indirildikçe  
1. , 2. ve 3. kademeler devreye girer. 
Retarder aracı yavaşlatmak için kullanılan 
bir sistemdir. Yol, yük ve istenilen 
yavaşlatma oranına göre retarder elle 
kademeli olarak devreye alınır. Retarder 
kademesi arttıkça yavaşlatma oranı artar. 
ABS devreye girdiği anda retarder 
devreden çıkar. ABS arızası durumunda da 
otomatik kullanım devreden çıkar.  

 
Manuel Kullanımda 

Yol ve yük şartlarına göre, retarderin 3 
kademesinden biri seçilebilir. 

1.kademede frenleme kuvveti en düşük, 
3.kademe de ise en yüksektir. 

 
Dikkat 
 
Retarder elektro manyetik alanlar içinde 
çalışıyor olup, çalışma sırasında yüksek ısı 
oluşur. Bu nedenle soğuduğundan emin 
olunmadan retardere çıplak el ile 
dokunulmamalıdır. Herhangi bir arıza 
durumunda yetkili AKIA servisine 
başvurulmalıdır. 
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2. Saat yönünde 2 kademe 
çevrildiğinde park lambaları ile 
birlikte farlarda devreye girer. 

 
Anahtar ters yönde çevrildiğinde farlar, bir 
kez daha çevrildiğinde park lambaları 
kapanır. 
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hat tabelalarında yazılacak yazılar 
kumanda edilebilir.  

Kapıların Açılması ve Kapanması 

 

 

Aracın sağ ve sol torpido bölümünde birer 
adet olmak üzere kapıların açılması ve 
kapanmasını kumanda etmek için butonlar 
bulunmaktadır 

1. Ön Kapı Kumanda Butonu 

Soldaki butona basıldığında ön kapı açılır. 
Kapının kapanması için tekrar aynı butona 
basılması gerekir. 

2. Orta Kapı Kumanda Butonu 

Ortadaki butona basıldığında orta kapı 
açılır. Kapının kapanması için tekrar aynı 
butona basılması gerekir. 

3. Arka Kapı Kumanda Butonu 

Sağdaki butona basıldığında arka kapı 
açılır. Kapıyı kapatmak için tekrar aynı 
butona basmak gerekir. 

Dikkat 

Havalı kapı kanatları kilitli ise önce 
anahtar ile kilitleri açın. 
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Retarder control arm	

The	retarder	is	controlled	by	the	retarder/speed	
locking	arm.	The	normal	position	of	the	arm	is	
0.	As	you	push	down	the	arm,	stages	1,	2,	and	3	
become	active	successively.		Retarder	is	a	system	
used	to	slow	down	the	vehicle.	According	to	the	
road,	load	conditions,	the	retarder	is	manually	
put	into	practice	to	obtain	the	desired	slow-down	
rate	gradually.	The	slow-down	rate	increases	as	
the	retarder	stage	increases.	As	soon	as	the	ABS	
becomes	active,	the	retarder	cuts	out.	In	case	of	
ABS	fault,	the	automatic	use	cuts	out.	

In manual use	

According	to	the	road	and	load	conditions	one	of	
the	stages	of	the	retarder	may	be	chosen.	

Stage	1	provides	the	lowest	braking	power	while	
Stage	3	provides	the	highest	braking	power.	

Caution 

Since retarder runs in the electromagnetic 
areas, higher temperatures occur during ope-
ration. 

That’s why; you should not touch the retarder 
with bare hands. In any fault, please apply 
authorized AKIA services. 

PARKING (HAND) BRAKE 
	

The	parking	(hand)	brake	is	of	the	air	assisted	
hydraulic	brake	system	type.	The	parking	brake	
applies	braking	only	in	the	rear	axle	brake	cham-
ber.	Parking	brake	arm	is	assembled	on	the	left	
console.

In	order	to	apply	parking	brake;	
When	the	vehicle	stops,	pull	back	the	parking	
brake	for	one	stage.	When	the	brake	arm	comes	
to	the	last	point,	it	is	locked.	In	the	meantime,	the	
warning	light	on	the	instrument	panel	illuminates.	
To	fade	the	brake,	pull	up	the	hood	latch	at	the	lo-
wer	part	of	the	brake	arm	and	put	it	down.	In	this	
way,	the	parking	(hand)	brake	is	disengaged	and	
the	vehicle	takes	driving	position.	The	warning	
light	on	the	instrument	panel	goes	out.	
	
Caution 

•	 Do	not	use	hand	brake	except	emergency	cases.	
•	 Before	leaving	your	vehicle,	pull	the	parking	
brake	and	make	sure	that	your	vehicle	doesn’t	
move.	

•	 If	you	have	to	park	the	vehicle	at	a	ramp,	pull	
the	hand	brake	and	then	use	chock.	

•	 Before	moving	your	vehicle,	release	the	hand	
brake.	
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PARK ( EL ) FRENİ 

 

Araçların park (el) fren sistemi havalı tiptir. 
Park freni sadece arka dingil fren 
körüklerinde frenleme uygular. Park fren 
kolu sol konsol üzerine monte edilmiştir. 

Park frenini uygulamak için; 
 
Araç durduğu zaman park fren kolunu geri 
doğru çekerek bir kademe yaptırınız. En 
son noktaya geldiğinde kol yerine oturarak 
kilitlenir. Bu sırada gösterge panelinde 
uyarı lambası yanar. Freni boşaltmak için 
kolun alt kısmındaki kilit mandalını hafif 
yukarı çekerek kolu aşağı bırakın. 
Böylelikle park ( el ) freni devreden çıkarak 
sürüş pozisyonuna geçer. Gösterge 
panelindeki uyarı lambası da söner. 

Dikkat 

• Acil durumlar hariç, el frenini 
kullanmayınız. 

• Aracınızı terk etmeden el frenini 
çekiniz, aracınızın hareket 
etmediğinden emin olunuz. 

• Yokuşta park etmek gerekirse el 
frenini çekip bütün tekerleklere 
takoz koyunuz. 

• Aracınızı hareket ettirmeden önce 
el frenini serbest bırakınız. 

ISITMA / HAVALANDIRMA 
SİSTEMİNİN ÇALIŞTIRILMASI 

 

Havalandırma / ısıtma sistemi kumanda 
gurubu, sürücünün sağ tarafında, ön panel 
üzerindedir. Sistem soğuk havalarda, araç 
içerisinin ısıtılmasını ve hava dolaşımını 
sağlar. 

Not : Kaloriferden istenen sıcaklıkta hava 
temini için, motorun çalışma sıcaklığına 
ulaşması gerekmektedir. 
 
Ön Kalorifer Kumanda Anahtarı 
 

 
 
Bu anahtar defrost için ön cama, ön 
panelden ve ön konsolun alt kısmından 
sürücü bölmesine sıcak hava üfleyen ön 
kalorifer fanına kumanda eder. 
 
“0” konumunda; ön kalorifer kapalıdır. 
“1” konumunda; ön kaloriferden düşük 
debide (hızda) sıcak hava üflenir. 
“2” konumunda; ön kaloriferlerden yüksek 
debide (hızda) sıcak hava üflenir. 
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Sinyal ve Silecek Kolu 

 

 

Direksiyonun sol tarafına monte edilmiştir. 
Kolun işlevleri aşağıda açıklanmıştır. 

Korna : Kolun ucundaki kırmızı renkli 
butona basıldığında çalışır. 

Silecekler ve su fıskiyeleri:  Kolun ortadaki 
döner kısmı silecekleri ve su fıskiyelerini 
kontrol eder. Kolu, cama doğru 
döndürdükçe aşağıdaki konumlara gelir 

(0)       Konumunda silecekler çalışmaz. 
(I) Konumunda fasılalı çalışır. 
(II) Konumunda yavaş çalışır. 
(III) Konumunda hızlı çalışır. 

 

Kolun döner kısmı yatay olarak direksiyona 
doğru kaydırıldığında su fıskiyeleri çalışır. 

Sinyaller : Kol, yukarı doğru kaldırıldığında 
sağ sinyaller, aşağı doğru indirildiğinde sol 
sinyaller çalışır. 

Far Seçimi: Far anahtarı ‘’farlar açık ‘’ 
konumda iken  çalışır. Normal konumda 
iken kısa farlar devrededir. Kol, 
direksiyona doğru çekildiğinde uzun farlar 
devreye girer. Far anahtarı açık ya da 
kapalı iken kol, geri (direksiyona) doğru 
kısa çekilip bırakılarak selektör yapılabilir. 

 

Retarder Kumanda Kolu 

 

Direksiyonun sağ tarafında bulunan 
retarder / hız sabitleme kolu ile kontrol 
edilir. Kolun normal konumu 0 
kademesidir. Kol, aşağı doğru indirildikçe  
1. , 2. ve 3. kademeler devreye girer. 
Retarder aracı yavaşlatmak için kullanılan 
bir sistemdir. Yol, yük ve istenilen 
yavaşlatma oranına göre retarder elle 
kademeli olarak devreye alınır. Retarder 
kademesi arttıkça yavaşlatma oranı artar. 
ABS devreye girdiği anda retarder 
devreden çıkar. ABS arızası durumunda da 
otomatik kullanım devreden çıkar.  

 
Manuel Kullanımda 

Yol ve yük şartlarına göre, retarderin 3 
kademesinden biri seçilebilir. 

1.kademede frenleme kuvveti en düşük, 
3.kademe de ise en yüksektir. 

 
Dikkat 
 
Retarder elektro manyetik alanlar içinde 
çalışıyor olup, çalışma sırasında yüksek ısı 
oluşur. Bu nedenle soğuduğundan emin 
olunmadan retardere çıplak el ile 
dokunulmamalıdır. Herhangi bir arıza 
durumunda yetkili AKIA servisine 
başvurulmalıdır. 
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HAND BRAKE EMERGENCY CASE VALVE 

It	is	on	the	front	console	at	the	left	side	of	the	
steering	wheel.	It	allows	you	to	move	the	vehicle	
to	secure	it	at	a	safe	place	by	opening	the	line	of	
the	air	line	of	the	rear	axle	air	bellows,	in	the	cases	
where	the	air	tube	pressure	values	fall	under	the	
critical	level	and	the	hand	brake	is	locked.	

OPERATING HEATING /VENTING SYSTEM

Venting/heating	system	control	group	is	located	
on	the	front	panel	at	the	right	side	of	the	driver.	

The	system	provides	heating	cold	weathers	and	air	
circulation	during.	

Note:	In	order	for	providing	the	desired	tempe-
rature	from	the	heater,	the	engine	should	have	
obtained	the	working	temperature.	

Front heater control switch 

This	switch	controls	the	front	heater	which	blows	
warm	air	to	the	windscreen,	and	to	the	driver’s	
compartment	from	the	front	panel	and	lower	part	
of	the	front	console.	

Position “0”:	the	front	heater	is	closed.	
Position “1”:	the	front	heater	blows	warm	air	in	
lower	flow	rate.			
Position “2”:	the	front	heater	blows	warm	air	in	
high	flow	rate.		

Front heater air control switch
	

The	switch	redirects	the	air	blown	from	the	front	
heater	to	the	windscreen	or	front	console	fan	
blowers.	If	you	turn	the	switch	clockwise	up	to	the	
last	point,	the	entire	air	will	blow	to	the	winds-
creen.	If	you	turn	the	switch	counterclockwise	
up	to	the	last	point,	the	entire	air	will	blow	to	the	
fan	blowers	at	the	lower	part	of	the	front	panel	
and	driver’s	compartment.		In	between	the	two	
positions,	the	air	is	shared	by	the	windscreen	and	
console	fan	blowers	as	much	as	needed.		
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Ön Kalorifer Hava Kumanda Anahtarı 

 

Anahtar ön kaloriferden üflenen havanın 
ön cama ya da ön konsol üfleçlerine 
yönlendirilmesini sağlar. Anahtar saat 
yönünde sonuna kadar çevrildiğinde bütün 
hava ön cama verilir. Anahtar saat 
yönünün tersine sonuna kadar 
çevrildiğinde bütün hava ön panel ve 
sürücü bölmesi alt kısmındaki üfleçlere 
verilir. Bu iki konum arasında hava ön cam 
ve konsol üfleçleri arasında ihtiyaç duyulan 
oranda paylaştırılır. 

Sıcaklık Kumanda Anahtarı 

 

Anahtar kalorifer ünitesinden gelen 
havanın sıcaklığını kontrol eder. Anahtar 
saat yönünün tersine döndürüldüğünde 
soğuk, saat yönünde döndürüldüğünde 
sıcak hava temin edilir. 

Anahtarın iki uç değeri arasında istenen 
sıcaklık ayarlanabilir. Ön camda oluşan 
buğuyu / buzlanmayı çözmek için sıcaklık 
ayar anahtarını sıcak konuma, ön kalorifer 
hava dağıtım anahtarını defrost konumuna 
(saat yönünde sonuna kadar çevirin) alın. 

Ön kalorifer anahtarını yüksek hız 
konumuna getirin. Buğu / buzlanma 
çözüldükten sonra anahtarların 
konumlarını isteğe göre ayarlayın. 
 

KONTAK ANAHTARI 

 

Direksiyon mili muhafazası üzerinde sağ 
taraftadır. Kontak anahtarının 4 konumu 
vardır. Bunlar aşağıdaki sırasıyla 
gösterilmiştir 

( 0 ) Anahtar yuvası içinde dik konumda 
ise kontak kapalıdır. 

( I ) Sağa doğru bir kademe çevrilince 
kontak devresi açılır. Bu konumda 
aksesuarlar ve anahtarlara elektrik gelir. 
Korna çalışır. Ayrıca kontak açık ikâz sesi 
duyulur ve direksiyon kilidi açık konuma 
gelir. 

( II ) I. ve III. konum arasındaki yaylı 
konumdur. Bu konumda araçta ön ısıtma 
devresi çalışır. Isıtma süresi soğuk 
havalarda 15-20 saniyedir. Anahtar 
bırakılmadan III. Konuma geçilmelidir. 

( III ) Bu konumda marş motoruna akım 
vererek motorun ilk hareketi sağlanır. 
Anahtar bırakılınca "I” konuma geri gelir. 
Anahtarı yerinden çıkarmak için sola doğru 
çevirerek "0” konumuna getiriniz ve 
çekerek dışarı alınız. Bu durumda motor 
stop eder. 
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PARK ( EL ) FRENİ 

 

Araçların park (el) fren sistemi havalı tiptir. 
Park freni sadece arka dingil fren 
körüklerinde frenleme uygular. Park fren 
kolu sol konsol üzerine monte edilmiştir. 

Park frenini uygulamak için; 
 
Araç durduğu zaman park fren kolunu geri 
doğru çekerek bir kademe yaptırınız. En 
son noktaya geldiğinde kol yerine oturarak 
kilitlenir. Bu sırada gösterge panelinde 
uyarı lambası yanar. Freni boşaltmak için 
kolun alt kısmındaki kilit mandalını hafif 
yukarı çekerek kolu aşağı bırakın. 
Böylelikle park ( el ) freni devreden çıkarak 
sürüş pozisyonuna geçer. Gösterge 
panelindeki uyarı lambası da söner. 

Dikkat 

• Acil durumlar hariç, el frenini 
kullanmayınız. 

• Aracınızı terk etmeden el frenini 
çekiniz, aracınızın hareket 
etmediğinden emin olunuz. 

• Yokuşta park etmek gerekirse el 
frenini çekip bütün tekerleklere 
takoz koyunuz. 

• Aracınızı hareket ettirmeden önce 
el frenini serbest bırakınız. 

ISITMA / HAVALANDIRMA 
SİSTEMİNİN ÇALIŞTIRILMASI 

 

Havalandırma / ısıtma sistemi kumanda 
gurubu, sürücünün sağ tarafında, ön panel 
üzerindedir. Sistem soğuk havalarda, araç 
içerisinin ısıtılmasını ve hava dolaşımını 
sağlar. 

Not : Kaloriferden istenen sıcaklıkta hava 
temini için, motorun çalışma sıcaklığına 
ulaşması gerekmektedir. 
 
Ön Kalorifer Kumanda Anahtarı 
 

 
 
Bu anahtar defrost için ön cama, ön 
panelden ve ön konsolun alt kısmından 
sürücü bölmesine sıcak hava üfleyen ön 
kalorifer fanına kumanda eder. 
 
“0” konumunda; ön kalorifer kapalıdır. 
“1” konumunda; ön kaloriferden düşük 
debide (hızda) sıcak hava üflenir. 
“2” konumunda; ön kaloriferlerden yüksek 
debide (hızda) sıcak hava üflenir. 
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PARK ( EL ) FRENİ 

 

Araçların park (el) fren sistemi havalı tiptir. 
Park freni sadece arka dingil fren 
körüklerinde frenleme uygular. Park fren 
kolu sol konsol üzerine monte edilmiştir. 

Park frenini uygulamak için; 
 
Araç durduğu zaman park fren kolunu geri 
doğru çekerek bir kademe yaptırınız. En 
son noktaya geldiğinde kol yerine oturarak 
kilitlenir. Bu sırada gösterge panelinde 
uyarı lambası yanar. Freni boşaltmak için 
kolun alt kısmındaki kilit mandalını hafif 
yukarı çekerek kolu aşağı bırakın. 
Böylelikle park ( el ) freni devreden çıkarak 
sürüş pozisyonuna geçer. Gösterge 
panelindeki uyarı lambası da söner. 

 

Dikkat 

• Acil durumlar hariç, el frenini 
kullanmayınız. 

• Aracınızı terk etmeden el frenini 
çekiniz, aracınızın hareket 
etmediğinden emin olunuz. 

• Yokuşta park etmek gerekirse el 
frenini çekip bütün tekerleklere 
takoz koyunuz. 

• Aracınızı hareket ettirmeden önce 
el frenini serbest bırakınız. 

EL FREN ACİL DURUM VALFİ 

 

Ön konsol üzerinde, direksiyonun sol tarafında 
yer almaktadır. Hava tüpü basınç değerinin 
kritik seviyenin altına düşmesi ve  el freninin 
kilitlenmesi durumunda; arka dingil hava 
körüklerinin hava yolunun açılıp aracın 
hareket ettirilmesine ve emniyetli bir yere 
alınabilmesine imkân sağlayan sistemdir. 

 

ISITMA / HAVALANDIRMA 
SİSTEMİNİN ÇALIŞTIRILMASI  

 

Havalandırma / ısıtma sistemi(opsiyonel) 
kumanda paneli, sürücünün sağ tarafında, 
ön panel üzerindedir. Sistem soğuk 
havalarda, araç içerisinin ısıtılmasını ve 
hava dolaşımını sağlar. 

Not : Kaloriferden istenen sıcaklıkta hava 
temini için, motorun çalışma sıcaklığına 
ulaşması gerekmektedir. 
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PARK ( EL ) FRENİ 

 

Araçların park (el) fren sistemi havalı tiptir. 
Park freni sadece arka dingil fren 
körüklerinde frenleme uygular. Park fren 
kolu sol konsol üzerine monte edilmiştir. 

Park frenini uygulamak için; 
 
Araç durduğu zaman park fren kolunu geri 
doğru çekerek bir kademe yaptırınız. En 
son noktaya geldiğinde kol yerine oturarak 
kilitlenir. Bu sırada gösterge panelinde 
uyarı lambası yanar. Freni boşaltmak için 
kolun alt kısmındaki kilit mandalını hafif 
yukarı çekerek kolu aşağı bırakın. 
Böylelikle park ( el ) freni devreden çıkarak 
sürüş pozisyonuna geçer. Gösterge 
panelindeki uyarı lambası da söner. 

Dikkat 

• Acil durumlar hariç, el frenini 
kullanmayınız. 

• Aracınızı terk etmeden el frenini 
çekiniz, aracınızın hareket 
etmediğinden emin olunuz. 

• Yokuşta park etmek gerekirse el 
frenini çekip bütün tekerleklere 
takoz koyunuz. 

• Aracınızı hareket ettirmeden önce 
el frenini serbest bırakınız. 

ISITMA / HAVALANDIRMA 
SİSTEMİNİN ÇALIŞTIRILMASI 

 

Havalandırma / ısıtma sistemi kumanda 
gurubu, sürücünün sağ tarafında, ön panel 
üzerindedir. Sistem soğuk havalarda, araç 
içerisinin ısıtılmasını ve hava dolaşımını 
sağlar. 

Not : Kaloriferden istenen sıcaklıkta hava 
temini için, motorun çalışma sıcaklığına 
ulaşması gerekmektedir. 
 
Ön Kalorifer Kumanda Anahtarı 
 

 
 
Bu anahtar defrost için ön cama, ön 
panelden ve ön konsolun alt kısmından 
sürücü bölmesine sıcak hava üfleyen ön 
kalorifer fanına kumanda eder. 
 
“0” konumunda; ön kalorifer kapalıdır. 
“1” konumunda; ön kaloriferden düşük 
debide (hızda) sıcak hava üflenir. 
“2” konumunda; ön kaloriferlerden yüksek 
debide (hızda) sıcak hava üflenir. 
 

 



20 USAGE AND WARRANTY MANUELultra-lf 12

Heat control switch 
	

The	switch	controls	the	temperature	of	the	air	
coming	from	the	heater	unit.	When	you	turn	the	
switch	counterclockwise	you	will	obtain	cold	air	
and	when	you	turn	the	switch	clockwise,	you	will	
obtain	heat	air.	

You	can	adjust	the	switch	to	obtain	the	desired	
heat	between	the	two	end	values.	Turn	the	tem-
perature	regulating	switch	to	the	heat	position	
to	defrost	misting	and	frosting	occurs	with	the	
windscreen,	and	turn	the	front	heater	air	distri-
bution	switch	to	the	defrost	position	(turn	it	co-
unterclockwise	to	the	end).		Turn	the	front	heater	
switch	to	the	high-rate	position.	After	defrosting,	
align	the	positions	of	the	switches	as	desired.

HEATER CONTROL PANEL 

The	reheater	system	is	used	to	preheat	the	engine	
coolant	and	to	heat	quickly	the	vehicle	in	cold	
weather.	It	runs	with	the	fuel	it	absorbs	from	the	
fuel	tank.	

The	water-heater	may	be	switched	on	by	a	switch	
or	using	a	timer.	Before	switching	on	the	heater,	
adjust	it	to	“warm”	position.	

You	can	adjust	the	timer	of	the	heater	up	to	7	days	
before	running.	The	updated	hour	and	day	of	the	
week	should	be	adjusted.	

When	it	is	running	with	the	timer,	all	flashing	
symbols	may	be	adjusted	by	forward	and	back	
symbols.	If	the	time	is	not	adjusted	within	5	se-
conds,	the	shown	time	will	be	saved.	

Switch on the heater 

By	pressing	“instant	heating”	(continuous	heating	
mode)	manually,	or	adjusting	the	automatic	hea-
ting	time,	you	can	start	the	heater.	

Switch off the heater 

By	pressing	“instant	heating,	programming	the	
running	time	or	adjusting	the	remaining	running	
time,	you	can	switch	off	the	heater.	
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ISITICI KUMANDA PANELİ 
(opsiyonel) 
 

 

İlave ısıtıcı sistemi ; motor soğutma sıvısı için 
ön ısıtma yapmak, ve soğuk havalarda araç 
içerisinin daha çabuk ısınmasını sağlamak 
amacıyla kullanılır. Yakıt tankından emdiği 
yakıt ile çalışır. 

Su ısıtıcısı bir düğmeyi kullanarak ya da bir 
zamanlayıcı aracılığıyla açılabilir. Isıtıcıyı 
açmadan önce aracın ısıtma sistemini “ılık” 
olara ayarlayınız. 

Standart dijital zamanlayıcı ile ısıtıcının 
çalışmaya başlamasını 7 güne kadar önceden 
belirleyebilirsiniz. Güncel saat ve haftanın 
günü ayarlanmalıdır. 

Zamanlayıcı çalışırken tüm yanıp sönen 
semboller ileri ve geri sembolleri ile 
ayarlanabilir. Eğer beş saniye içinde 
düğmelere basılmazsa gösterilen zaman 
saklanır. 

Isıtıcıyı açma 

El ile ‘anında ısıtma’ butonuna basarak(sürekli 
ısıtma modu) ya da otomatik olarak ısıtıcı 
başlama zamanını ayarlayarak. 

 

Isıtıcıyı kapatma 

El ile ‘anında ısıtma’ butonuna basarak , 
çalışma süresini programlayarak, ya da kalan 
çalışma süresini ayarlayarak. 

Zamanı / Haftanın gününü ayarlama 

‘Zaman’ butonuna iki saniyeden fazla basın. 
Günün saati yanıp söneren  ‘ileri’ ve ‘geri’ 
butonlarına basarak saati ayarlayın. Haftanın 
günü yanıp sönerken, günü ayarlayın.  

Isıtıcı Başlama Zamanını Ayarlama 

‘Program seçimi’ butonuna basınca hafıza yeri 
yanıp sönmeye başlar. ‘ileri’ ve ‘geri’ 
butonlarını kullanarak ısıtıcı başlama zamanını 
ayarlayın. 

Önceden ayarlı zamanları ayarlama /silme 

İstenilen hafıza yeri belirene kadar ‘program’ 
butonuna art arda basın. Önceden belirlenen 
saati silmek için hafıza yeri yerine haftanın 
günü görünene kadar  ‘P’ butonuna tekrar 
basın. 

Çalışma zamanının programlama süresi 

Isıtıcı kapatılmalıdır. ‘ileri’ ve ‘geri’ butonlarına 
üç saniye basın. Çalışma süresi yanıp söner ve 
istenilen çalışma süresini ayarlayın. 

KONTAK ANAHTARI  

 

Direksiyon mili muhafazası üzerinde sağ 
taraftadır. Kontak anahtarının 4 konumu 
vardır. Bunlar aşağıdaki sırasıyla 
gösterilmiştir 

( 0 ) Anahtar yuvası içinde dik konumda 
ise kontak kapalıdır. 
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Ön Kalorifer Hava Kumanda Anahtarı 

 

Anahtar ön kaloriferden üflenen havanın 
ön cama ya da ön konsol üfleçlerine 
yönlendirilmesini sağlar. Anahtar saat 
yönünde sonuna kadar çevrildiğinde bütün 
hava ön cama verilir. Anahtar saat 
yönünün tersine sonuna kadar 
çevrildiğinde bütün hava ön panel ve 
sürücü bölmesi alt kısmındaki üfleçlere 
verilir. Bu iki konum arasında hava ön cam 
ve konsol üfleçleri arasında ihtiyaç duyulan 
oranda paylaştırılır. 

Sıcaklık Kumanda Anahtarı 

 

Anahtar kalorifer ünitesinden gelen 
havanın sıcaklığını kontrol eder. Anahtar 
saat yönünün tersine döndürüldüğünde 
soğuk, saat yönünde döndürüldüğünde 
sıcak hava temin edilir. 

Anahtarın iki uç değeri arasında istenen 
sıcaklık ayarlanabilir. Ön camda oluşan 
buğuyu / buzlanmayı çözmek için sıcaklık 
ayar anahtarını sıcak konuma, ön kalorifer 
hava dağıtım anahtarını defrost konumuna 
(saat yönünde sonuna kadar çevirin) alın. 

Ön kalorifer anahtarını yüksek hız 
konumuna getirin. Buğu / buzlanma 
çözüldükten sonra anahtarların 
konumlarını isteğe göre ayarlayın. 
 

KONTAK ANAHTARI 

 

Direksiyon mili muhafazası üzerinde sağ 
taraftadır. Kontak anahtarının 4 konumu 
vardır. Bunlar aşağıdaki sırasıyla 
gösterilmiştir 

( 0 ) Anahtar yuvası içinde dik konumda 
ise kontak kapalıdır. 

( I ) Sağa doğru bir kademe çevrilince 
kontak devresi açılır. Bu konumda 
aksesuarlar ve anahtarlara elektrik gelir. 
Korna çalışır. Ayrıca kontak açık ikâz sesi 
duyulur ve direksiyon kilidi açık konuma 
gelir. 

( II ) I. ve III. konum arasındaki yaylı 
konumdur. Bu konumda araçta ön ısıtma 
devresi çalışır. Isıtma süresi soğuk 
havalarda 15-20 saniyedir. Anahtar 
bırakılmadan III. Konuma geçilmelidir. 

( III ) Bu konumda marş motoruna akım 
vererek motorun ilk hareketi sağlanır. 
Anahtar bırakılınca "I” konuma geri gelir. 
Anahtarı yerinden çıkarmak için sola doğru 
çevirerek "0” konumuna getiriniz ve 
çekerek dışarı alınız. Bu durumda motor 
stop eder. 



21USAGE AND WARRANTY MANUEL ultra-lf 12

Adjusting the time / day 

Press	the	“time”	button	more	than	2	seconds.	
When	the	light	of	the	day	flashes,	you	can	press	
“forward”	and	“back”	buttons	to	adjust	the	time.	
When	the	light	of	the	week	flashes,	you	can	adjust	
the	day.	

Heater Start-Time Adjusting 

When	you	press	“select	the	program”	button,	the	
memory	location	begins	flashing.	Use	“forward”	
and	“back”	buttons	to	adjust	the	start	time	of	the	
heater.	

Pre-set time adjusting / resetting 

Continue	pressing	the	“program”	button	until	the	
desired	memory	location	appears.	To	reset	the	
time	and	erase	previously	adjusted	time,	press	“P”	
button	until	the	day	of	the	week	appears.	

Programming time of the running time

The	heater	should	be	switched	off.	Press	“forward”	
and	“back”	buttons	for	three	seconds.	The	running	
time	will	flash,	and	then	you	can	adjust	the	run-
ning	time.	

IGNITION SWITCH

It	is	on	the	right	side	of	the	steering	column	shaft	
case.	There	are	four	positions	of	the	ignition	key.	
They	are	successively	as	follows:	

( 0 )	 If	the	ignition	key	is	in	the	vertical	positi-
on,	the	switch	is	closed.	
( I )	 If	you	turn	the	ignition	switch	for	one	
stage,	the	switch	circuit	will	open.	In	this	position,	
the	accessories	and	switches	receive	electrical	po-
wer.	In	the	meantime,	the	audio	warning	of	switch	
open	is	heard	and	the	steering	lock	takes	the	open	
position.	
(II)	 ıt	is	the	spring	position	between	
position	I	and	III.	In	this	position,	the	front	heating	
circuit	works.	Heating	period	is	15-20	seconds	in	
cold	weathers.	After	this,	the	key	should	be	turned	
to	the	position	
(III)	 ın	this	position,	you	switch	on	the	cran-
king	motor	to	enable	the	engine.	When	you	give	
off	the	switch	key,	then	it	returns	to	position	“I”.	In	
order	to	remove	the	switch	key	from	its	place,	turn	
it	to	the	position	“0”	and	then	pull	it	out.	In	this	
case,	the	engine	stops.	

Note

In	the	starting	system,	there	is	a	starter	motor	
protective	relay.	If	the	starter	motor	doesn’t	work	
at	the	first	try,	please	wait	for	6-7	seconds	for	a	
second	try.	Before	this	period,	the	starter	motor	
will	not	work	if	you	switch	on	the	key.	

SERVICE (DIAGNOSTIC) CONNECTOR

A	the	forefront	of	the	compartment	glove,	at	the	
left	side	of	the	steering	wheel,	there	is	a	service	
connector,	connected	to	the	engine	electronic	
control	unit,	which	helps	you	to	conduct	service-
purpose	controls.		
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ISITICI KUMANDA PANELİ 
(opsiyonel) 
 

 

İlave ısıtıcı sistemi ; motor soğutma sıvısı için 
ön ısıtma yapmak, ve soğuk havalarda araç 
içerisinin daha çabuk ısınmasını sağlamak 
amacıyla kullanılır. Yakıt tankından emdiği 
yakıt ile çalışır. 

Su ısıtıcısı bir düğmeyi kullanarak ya da bir 
zamanlayıcı aracılığıyla açılabilir. Isıtıcıyı 
açmadan önce aracın ısıtma sistemini “ılık” 
olara ayarlayınız. 

Standart dijital zamanlayıcı ile ısıtıcının 
çalışmaya başlamasını 7 güne kadar önceden 
belirleyebilirsiniz. Güncel saat ve haftanın 
günü ayarlanmalıdır. 

Zamanlayıcı çalışırken tüm yanıp sönen 
semboller ileri ve geri sembolleri ile 
ayarlanabilir. Eğer beş saniye içinde 
düğmelere basılmazsa gösterilen zaman 
saklanır. 

Isıtıcıyı açma 

El ile ‘anında ısıtma’ butonuna basarak(sürekli 
ısıtma modu) ya da otomatik olarak ısıtıcı 
başlama zamanını ayarlayarak. 

 

Isıtıcıyı kapatma 

El ile ‘anında ısıtma’ butonuna basarak , 
çalışma süresini programlayarak, ya da kalan 
çalışma süresini ayarlayarak. 

Zamanı / Haftanın gününü ayarlama 

‘Zaman’ butonuna iki saniyeden fazla basın. 
Günün saati yanıp söneren  ‘ileri’ ve ‘geri’ 
butonlarına basarak saati ayarlayın. Haftanın 
günü yanıp sönerken, günü ayarlayın.  

Isıtıcı Başlama Zamanını Ayarlama 

‘Program seçimi’ butonuna basınca hafıza yeri 
yanıp sönmeye başlar. ‘ileri’ ve ‘geri’ 
butonlarını kullanarak ısıtıcı başlama zamanını 
ayarlayın. 

Önceden ayarlı zamanları ayarlama /silme 

İstenilen hafıza yeri belirene kadar ‘program’ 
butonuna art arda basın. Önceden belirlenen 
saati silmek için hafıza yeri yerine haftanın 
günü görünene kadar  ‘P’ butonuna tekrar 
basın. 

Çalışma zamanının programlama süresi 

Isıtıcı kapatılmalıdır. ‘ileri’ ve ‘geri’ butonlarına 
üç saniye basın. Çalışma süresi yanıp söner ve 
istenilen çalışma süresini ayarlayın. 

KONTAK ANAHTARI  

 

Direksiyon mili muhafazası üzerinde sağ 
taraftadır. Kontak anahtarının 4 konumu 
vardır. Bunlar aşağıdaki sırasıyla 
gösterilmiştir 

( 0 ) Anahtar yuvası içinde dik konumda 
ise kontak kapalıdır. 
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( I ) Sağa doğru bir kademe çevrilince 
kontak devresi açılır. Bu konumda 
aksesuarlar ve anahtarlara elektrik gelir. 
Korna çalışır. Ayrıca kontak açık ikâz sesi 
duyulur ve direksiyon kilidi açık konuma 
gelir. 

( II ) I. ve III. konum arasındaki yaylı 
konumdur. Bu konumda araçta ön ısıtma 
devresi çalışır. Isıtma süresi soğuk 
havalarda 15-20 saniyedir. Anahtar 
bırakılmadan III. Konuma geçilmelidir. 

( III ) Bu konumda marş motoruna akım 
vererek motorun ilk hareketi sağlanır. 
Anahtar bırakılınca "I” konuma geri gelir. 
Anahtarı yerinden çıkarmak için sola doğru 
çevirerek "0” konumuna getiriniz ve 
çekerek dışarı alınız. Bu durumda motor 
stop eder. 

SERVİS ( DİAGNOSTİK ) SOKETİ 

 

Torpidonun ön yüzünde, direksiyonun sol 
tarafında motor elektronik kontrol 
ünitesine bağlanarak servis amaçlı 
kontroller yapılmasına imkân sağlayan bir 
servis soketi mevcuttur 

MOTORU DIŞTAN ÇALIŞTIRMA 
VE STOP ETME BUTONLARI 

 

Aracın arka bölümünde, motor kaputu 
içinde, emniyetli bir şekilde çalışabilmek 
için motoru dıştan çalıştırma ve stop etme 
butonları kullanılır. Soldaki buton motoru 
çalıştırma işlevi görürken, sağdaki butona 
basıldığında motor stop eder. 

Motor dıştan çalıştırma butonuyla motoru 
çalıştırabilmek için; 

1. Aracı düz bir zeminde emniyete 
alınız. 

2. Kontak anahtarını "I" konumuna 
getiriniz. 

3.  Motor arka kaput kapağını açınız. 

4.  Motor çalıştırma butonuna basınız. 

Not 

Motor kaputu açık olduğu sürece kontak 
anahtarından motor çalışmaz. 

Motoru stop etmek için; 

1.  Kontak anahtarını "0" kapalı konuma 
getiriniz. 

2.Sağdaki butona ( motor stop butonu ) 
basınız. 

3.  Motor arka kaputunu kapayınız. 
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EXTERNAL SWITCHES FOR STARTING AND 
STOPPING THE ENGINE

There	are	buttons	to	externally	start	and	stop	
the	engine	safely	at	the	back	of	the	vehicle	in	the	
hood.	The	button	on	the	left	side	is	to	start	the	
engine	while	the	one	on	the	right	is	to	stop	it.	
In	order	to	externally	start	the	engine:	

1.	Secure	the	vehicle	on	a	smooth	ground.	
2.	Switch	on	the	ignition	key	to	position	“I”.	
3.	Open	the	back	hood	cap.	
4.	Press	the	starter	button.

Note

As long as the hood is open, the engine will not 
run through ignition key. 

In	order	to	stop	the	engine;	

1.	Switch	on	the	ignition	key	to	the	position	“0”.	
2.	Press	on	the	button	at	the	right	side	(engine	
stop	button).	

3.	Close	the	back	hood.	

Note

Do not touch the door switches as long as the 
hood is open. 

ENGINE COMPARTMENT FIRE EXTINGHUSHING 
SYSTEM

In	the	engine	compartment,	there	is	a	condensed	
aerosol	firefighting	system	against	a	probable	
risk	of	fire.	This	system	enables	you	to	intervene	
in	the	abnormal	temperature	increase	whether	
manually	or	automatically.	It	can	be	integrated	to	
any	warning	system.	

The	control	panel	of	this	system	is	located	at	the	
upper	part	of	the	driver’s	cabinet.	

The	sheltered	red	button	is	the	manual	activation	
button.	

In	order	to	activate	the	fire	extinguisher,	you	
should	push	this	button	for	5	seconds.	The	panel	
assembled	to	the	driver’s	cabinet	enables	the	dri-
ver	to	notice	any	fire	and	activate	the	firefighting	
tube	when	the	sensor	cable	perceives	the	fire.	If	
any	discharge	occurs	due	to	a	false	alarm	or	faulty	
activation,	the	engine	compartment	should	be	
ventilated	enough	(for	one	hour,	if	possible)	in	or-
der	to	prevent	deposition	of	the	aerosol	particles	
on	the	smooth	surfaces.	

To	reactivate	the	system,	please	wait	for	at	least	30	
seconds.	
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MOTOR BÖLÜMÜ YANGIN 
SÖNDÜRME SİSTEMİ 

 

Aracın motor bölümünde;  olası bir yangın 
tehlikesine karşı, yoğuşmuş aerosol yangın 
söndürme sistemi mevcuttur. Bu sistem 
anormal sıcaklık artışlarına manuel veya 
otomatik olarak müdahale edilmesini 
sağlar. İstenilen bir alarm sistemine 
entegre edilebilir 

Bu sistemin kumanda paneli, aracın şoför 
kabini üst kısmına monte edilmiştir. 

Fotoğrafta en solda görülen, muhafazalı 
kırmızı buton, manuel aktivasyon 
butonudur. Yangın söndürücüyü, elle  aktif 
hale getirmek için bu butona 5 saniye 
basılması gerekmektedir. Şoför mahalline 
montajı yapılan panel, motor kısmındaki 
yangının şoför tarafından fark edilmesini 
ve sensör kablosunun yangını algılamasıyla 
birlikte göndereceği sinyale göre 
söndürme tüpünün aktivasyonunu sağlar. 
Eğer yanlış alarm ya da hatalı etkinleştirme 
sonucu bir boşaltım gerçekleşirse, aerosol 
partiküllerinin düz yüzeylerde 
tortulanmasını önlemek amacıyla motor 
bölümü yeterince (mümkünse bir saat 
boyunca ) havalandırılmalıdır. 

Sistemi yeniden aktive etmek için en az 30 
saniye bekleyiniz. 

DİREKSİYON KONUMUNUN 
AYARI 

 

Direksiyon konumunu ayarlayabilmek için, 
direksiyon simidinin sol alt tarafında 
bulunan yaylı ayar butonuna basınız. 
Direksiyon simidini sıkıca tutarak yukarı / 
aşağı ( yaklaşık 50 mm) veya ileri / geri 
hareket ettirerek rahatça kumanda 
edebileceğiniz konuma getiriniz. 
Direksiyon simidini ayarladıktan sonra 
direksiyon simidini bırakmadan butonu 
serbest hale getiriniz. 

 

Dikkat 

Direksiyon ayar işleminin araç hareket 
halinde iken yapılması tehlikelidir. 
Direksiyon ayarı araç hareket 
ettirilmeden önce yapılmalı ve butona 
basılarak sabitlenmelidir. 
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Not 
 
Marş sisteminde marş motoru koruma 
rölesi mevcuttur. Eğer ilk denemede 
motor çalışmazsa, tekrar marşa basmak 
için 6 – 7 saniye beklenmesi gereklidir. Bu 
süreden önce kontak çevrilirse marş 
motoru çalışmaz. 
 

SERVİS ( DİAGNOSTİK ) SOKETİ 

 

Torpidonun ön yüzünde, direksiyonun sol 
tarafında motor elektronik kontrol 
ünitesine bağlanarak servis amaçlı 
kontroller yapılmasına imkân sağlayan bir 
servis soketi mevcuttur 

MOTORU DIŞTAN ÇALIŞTIRMA 
VE STOP ETME BUTONLARI 

 

Aracın arka bölümünde, motor kaputu 
içinde, emniyetli bir şekilde çalışabilmek 
için motoru dıştan çalıştırma ve stop etme 
butonları kullanılır. Soldaki buton motoru 
çalıştırma işlevi görürken, sağdaki butona 
basıldığında motor stop eder. 

Motor dıştan çalıştırma butonuyla motoru 
çalıştırabilmek için; 

1. Aracı düz bir zeminde emniyete 
alınız. 

2. Kontak anahtarını "I" konumuna 
getiriniz. 

3.  Motor arka kaput kapağını açınız. 

4.  Motor çalıştırma butonuna basınız. 

Not 

Motor kaputu açık olduğu sürece kontak 
anahtarından motor çalışmaz. 

Motoru stop etmek için; 

1.  Kontak anahtarını "0" kapalı konuma 
getiriniz. 

2.Sağdaki butona ( motor stop butonu ) 
basınız. 

3.  Motor arka kaputunu kapayınız. 

Not 

Motor kaputu açık iken kapı switchlerine 
dokunmayınız. 
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STEERING WHEEL POSITION ALIGNMENT 

In	order	to	align	the	position	of	the	steering	
wheel,	please	press	the	spring	alignment	button	
on	the	left	bottom	part	of	the	steering	wheel.	Hold	
the	steering	wheel	strictly	and	then	move	it	up	or	
down	(about	50	mm)	to	a	position	that	you	can	
easily	handle.	After	aligning	the	steering	wheel,	
release	the	button	without	giving	off	the	steering	
wheel.	

Caution 

It is dangerous to align the steering wheel 
during the travel. The alignment of the steering 
wheel should be conducted before moving the 
vehicle; and please press the button to fix the 
steering wheel. 

ELECTRONIC AIR-CONDITIONING UNIT 

There	is	an	air-conditioner	in	your	vehicle,	which	
enables	you	to	change	the	temperature	and	

refresh	the	air	of	the	environment,	within	limits.	
8	switches	on	the	control	panel	control	the	in-
vehicle	air-conditioner	and	convector.	The	buttons	
of	the	control	panel	are	corrosion	proof.	Please	
find	below	explanations	about	the	buttons	and	
their	functions:	

1. Raising button: 	This	is	used	to	increase	the	
blower	speed	and	set	value.	After	pushing	the	
blower	button	or	degree	button,	you	can	make	
increase	by	this	button.	

2. Reducing button:	This	is	used	to	decrease	the	
blower	speed	and	set	value.

3. Malfunction signal:	The	red	lamp	illuminates	
when	any	malfunction	occurs	in	the	air-conditi-
oning	system.	The	blowers	continue	to	work	but	
cooling	function	stops.	

4. Cooling button: This	is	used	for	manual	
cooling.	The	set	temperature	is	changed	to	the	
desired	value.	When	the	temperature	achieves	the	
desired	value,	the	cooling	stops	but	the	blower	
continues	working.	

5. Blower button:	This	button	is	used	for	air-
conditioning,	heating	and	cooling	(optional).	After	
switching	on	this	button,	the	speed	of	the	blower	
is	adjusted	by	raising	and	reducing	buttons.	If	the	
heating	and	cooling	buttons	are	not	active,	the	
blower	may	completely	be	stopped.		

6. Degree button: With	this	button,	the	set	
adjustment	may	be	aligned	between	18	and	30	
degree	optionally.	

7. Fresh air button: It	is	used	to	refresh	the	air	of	
the	environment.	When	the	button	is	not	active,	
the	air	conditioner	circulates	air	of	the	indoor	envi-
ronment.	When	you	push	the	button	the	relative	
icon	illuminates	and	the	fresh	air	louver	opens	to	
take	in	the	fresh	air.		If	you	push	the	button	once	
again,	the	fresh	air	louver	gets	closed.	

8. Heating button:	with	this	button,	the	vehicle	is	
manually	heated.	The	set	temperature	is	chan-

 

 

Yedek su deposu resminin yerine bu resim konacak.(syf 33 deki resim) türkçe ve ingilizcesine 

 

 

 

Yukarıdaki fotoğraf direksiyon konumunun ayarı (syf 20) ye konacak. Türkçe ve İngilizcesine 
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ELEKTRONİK KLİMA ÜNİTESİ  
 

Aracınızda, belirli sınırlar dâhilinde, iç 
ortamın sıcaklığını değiştirebileceğiniz ve 
havasını tazeleyebileceğiniz bir klima 
mevcuttur. Kumanda paneli üzerinde 
bulunan 8 düğme araç içi klima ve 
konvektörü kumanda eder. Kumanda 
paneli butonları aşınmaya karşı 
dayanıklıdır. Bu butonlar ve işlevleri 
aşağıda açıklanmıştır. 

 

 

 

1. Arttırma Butonu :  Bu buton fan 
hızını ve set değerini arttırmak için 
kullanılır. Fan butonuna veya 
derece butonuna basıldıktan sonra 
bu buton ile arttırma işlemi yapılır. 
 

2. Azaltma Butonu : Bu buton fan 
hızını ve set değerini azaltmak için 
kullanılır.  
 

3. Arıza İşareti : Klima sisteminde 
herhangi bir arıza meydana 
geldiğinde kırmızı ışık yanarak 
uyarır. Fanlar çalışmaya devam 
eder fakat soğutma işlemi durur. 
 

4. Soğutma butonu : Bu buton ile 
manuel olarak soğutma yapılır. Set 
sıcaklığı değiştirilerek sıcaklık 
istenilen değere ayarlanır. Sıcaklık 

istenen değere ulaştığında 
soğutma durur, fan çalışmaya 
devam eder. 
 

5. Fan butonu : Bu buton 
havalandırma ısıtma (opsiyonel) ve 
soğutma yapılırken kullanılır. Fanın 
hızı bu butona basıldıktan sonra 
arttırma ve azaltma butonlarıyla 
ayarlanır. Isıtma ve soğutma 
butonları aktif değilken fan 
tamamen durdurulabilir. 
 

6. Derece butonu : Bu butonla set 
ayarı  isteğe bağlı olarak 18 – 30 
derece aralığında ayarlanabilir. 
 

7. Taze Hava Butonu : Araç içi ortam 
havasının taze hava ile 
değiştirilebilmesi için kullanılır. 
Buton aktif değilken klima iç 
ortamdaki havayı sirküle eder. 
Butona basıldığında ilgili ikon yanar 
ve taze hava klapesi açılarak dış 
ortamdan hava almaya başlar. 
Butona tekrar basıldığında taze 
hava klapesi kapanır. 
 

8. Isıtma Butonu : Bu butonla manuel 
olarak ısıtma yapılır. Set sıcaklığı 
değiştirilerek sıcaklık istenilen 
değere ayarlanır. Sıcaklık istenilen 
değere ulaştığında ısıtma durur, 
fan çalışmaya devam eder. 

 

 

 

 



24 USAGE AND WARRANTY MANUELultra-lf 12

ged	to	the	desired	value.	When	the	temperature	
reaches	the	desired	value,	heating	stops	but	the	
blower	continues	to	work.	

AUDIO AND VIDEO RECORDING SYSTEM

The	components	attached	to	your	audio	video	
recording	system	in	your	vehicle	are	as	follows:	

•	 Monitor	(1	piece)
•	 DVR	(1	piece)
•	 Splitter	(1	piece)
•	 Microphone	(	1	piece)
•	 Road	camera	(	3	pcs)
•	 Overhead	door	camera	(2	pcs)
•	 Reverse	gear	camera	(1	piece)
•	 Mirror	camera	(	1	piece)
•	 Interference	cutter	(	1	piece)
•	 Vocal	cord	(	1	piece)
•	 VGA	cables

MIRRORS 

There	are	two	rear-view	mirrors,	one	on	right	and	
one	on	the	left,	and	a	convex	mirror	(optional)	on	
the	right	mirror	arm	to	view	the	space	in	front	of	
the	vehicle.	In	addition,	there	is	an	inside	driver	
mirror.	
Both	rear-view	mirrors	are	heated	mirrors	(op-
tional)	against	misting.	For	using	mirror	heater,	
please	review	the	section	of	control	switches.	

PEDALS

1. Gas pedal

It	is	one	of	the	two	pedals,	which	is	on	the	far	
right.		It	is	used	to	adjust	the	amount	of	fuel	to	the	
engine	and	the	desired	engine	revolutions.	You	
should	press	the	gas	pedal	to	the	end.	When	the	
pedal	leans	upon	the	button,	you	should	press	
one	stage	harder	to	kick-down.	

2.  Brake pedal 

It	is	one	of	the	two	pedals,	which	is	on	the	left.	It	is	
used	to	slow	down	and	stop	the	vehicle.	

Caution 

•	 It	should	not	be	forgotten	that	because	of	the	
friction	force	between	the	tire	and	road	and	
the	wet	brake	pad,	the	braking	function	of	the	
vehicle	decreases	and	in	parallel	with	this,	the	
braking	distance	will	become	longer	in	rainy	
weathers.

•	 In	order	to	maximize	the	lifetime	of	the	brake	
pad	and	a	safe	travel,	do	not	use	high	gears	in	
downgrades.	You	should	use	the	same	gear	you	
use	for	upgrading	for	downgrading	as	well.	

DOORS AND LOCKS 

Opening the door externally 
 

There	are	three	valves	by	the	doors	of	your	vehicle	
to	open	them	externally.	Thanks	to	these	valves,	
the	air	of	the	doors	is	discharged	and	then	they	
become	available	for	manual	opening.	
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KAPILAR VE KİLİTLER 
Kapının Dıştan Açılması 

 

Aracınızın kapılarını dışarıdan açmak için 
kapı yanlarında toplam 3 adet valf 
bulunmaktadır. Bu valfler sayesinde 
kapıların havası boşaltılarak manuel olarak 
açılmaya uygun duruma getirilir.  

 

Kapının İçten Açılması 

 

Acil durumlarda kapıları içten açmak için 
kapı üzerlerinde toplam üç adet ( ön, orta, 
arka )  kapı butonu bulunmaktadır. Butonu 
saat yönünde çevirerek sistemdeki havayı 
kesiniz ve kapıyı dışa doğru iterek açınız. 

 

 

SÜRÜCÜ KOLTUĞU 
 

Sürücü koltuğunu tüm kumanda 
noktalarına rahatça ulaşabileceğiniz 
şekilde ayarlayınız. 

Aracınızdaki havalı koltuk, sürücünün 
ağırlığına göre kendini otomatik olarak 
ayarlar. Koltuk yüksekliği, hava destekli 
yükseklik ayarlayıcısı sayesinde kolayca 
ayarlanabilir. Yükseklikten bağımsız olarak, 
eğim ayarıyla oturuş rahatlığı sağlanabilir. 
Oturma yerinin eğimi ve derinliği 
birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir. 

Bütün kullanma kolları koltuğun yanına 
kolayca ulaşabileceğiniz şekilde 
yerleştirilmiştir. Bu sayede oturuş 
pozisyonunuzu değiştirmeden kolayca 
kumanda kollarına ulaşılabilir. 

Dikkat 

Koltuk ayarını, aracınızı kullanmaya 
başlamadan önce yapınız. Araç seyir 
halinde iken kesinlikle koltuk ayarı 
yapmayınız. Koltuk ayarının araç seyir 
halinde yapılması sürücünün yol 
hâkimiyetini kaybetmesine dolayısıyla 
can ve mal kaybına neden olabilir. 

 

Aşağıda sürücü koltuğunun fotoğrafı ve 
kırmızı kutucuklarda yukarıdan aşağıya 
sırasıyla sıralanmış kumanda ünitesi ve 
işlevleri açıklanmıştır. 
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Opening the door from inside 
	

There	are	three	door	buttons	on	the	doors	(front,	
middle	and	back)	to	open	the	doors	from	inside	
in	emergency	cases.	Turn	the	button	clockwise	to	
cut	the	air	in	the	system	and	then	push	the	door	
outward.	

Emergency Stop ( Circuit Breaker) Button 
 

The	button	which	is	on	the	picture,	is	placed	left	of	
front	console.	When	it	is	rotated,	all	the	electricity	
is	cut-off,	except	the	vehicle’s	4-way	flasher,	interi-
or	flasher	and	park	lights

Caution
When the vehicle will not be run long time, the 
button must be off.

DRIVER’S SEAT

Align	the	driver’s	seat	in	a	manner	that	allows	you	
to	easily	access	all	control	points.	

The	air-seat	in	your	vehicle	automatically	aligns	
itself	according	to	the	weight	of	the	driver.	The	he-
ight	of	the	seat	can	easily	be	adjusted	by	means	of	
the	pneumatic	height	adjuster.	Independent	from	
the	height,	the	seating	comfort	can	be	adjusted	by	
the	rake	adjuster.	The	rake	and	dept	of	seating	pla-
ce	can	be	adjusted	independent	from	each	other.	

All	operating	levers	are	placed	in	a	manner	that	
allows	you	to	access	them	easily.	Thanks	to	this,	
you	can	easily	access	the	operating	arms	without	
changing	your	sitting	position.			
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KAPILAR VE KİLİTLER 
Kapının Dıştan Açılması 

 

Aracınızın kapılarını dışarıdan açmak için 
kapı yanlarında toplam 3 adet valf 
bulunmaktadır. Bu valfler sayesinde 
kapıların havası boşaltılarak manuel olarak 
açılmaya uygun duruma getirilir.  

 

Kapının İçten Açılması 

 

Acil durumlarda kapıları içten açmak için 
kapı üzerlerinde toplam üç adet ( ön, orta, 
arka )  kapı butonu bulunmaktadır. Butonu 
saat yönünde çevirerek sistemdeki havayı 
kesiniz ve kapıyı dışa doğru iterek açınız. 

 

 

SÜRÜCÜ KOLTUĞU 
 

Sürücü koltuğunu tüm kumanda 
noktalarına rahatça ulaşabileceğiniz 
şekilde ayarlayınız. 

Aracınızdaki havalı koltuk, sürücünün 
ağırlığına göre kendini otomatik olarak 
ayarlar. Koltuk yüksekliği, hava destekli 
yükseklik ayarlayıcısı sayesinde kolayca 
ayarlanabilir. Yükseklikten bağımsız olarak, 
eğim ayarıyla oturuş rahatlığı sağlanabilir. 
Oturma yerinin eğimi ve derinliği 
birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir. 

Bütün kullanma kolları koltuğun yanına 
kolayca ulaşabileceğiniz şekilde 
yerleştirilmiştir. Bu sayede oturuş 
pozisyonunuzu değiştirmeden kolayca 
kumanda kollarına ulaşılabilir. 

Dikkat 

Koltuk ayarını, aracınızı kullanmaya 
başlamadan önce yapınız. Araç seyir 
halinde iken kesinlikle koltuk ayarı 
yapmayınız. Koltuk ayarının araç seyir 
halinde yapılması sürücünün yol 
hâkimiyetini kaybetmesine dolayısıyla 
can ve mal kaybına neden olabilir. 

 

Aşağıda sürücü koltuğunun fotoğrafı ve 
kırmızı kutucuklarda yukarıdan aşağıya 
sırasıyla sıralanmış kumanda ünitesi ve 
işlevleri açıklanmıştır. 
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Dikkat 

Koltuk ayarını, aracınızı kullanmaya 
başlamadan önce yapınız. Araç seyir 
halinde iken kesinlikle koltuk ayarı 
yapmayınız. Koltuk ayarının araç seyir 
halinde yapılması sürücünün yol 
hâkimiyetini kaybetmesine dolayısıyla 
can ve mal kaybına neden olabilir. 

 

Aşağıda sürücü koltuğunun fotoğrafı ve 
kırmızı kutucuklarda yukarıdan aşağıya 
sırasıyla sıralanmış kumanda ünitesi ve 
işlevleri açıklanmıştır. 

 

 

1. Arkalık Eğiklik Ayarı: Arkalığa 
yaslanın. Kolu yukarı çekin ve arkalığı 
istenilen pozisyona getirerek kolu bırakın. 

2. İleri-Geri Ayarı:  200 mm içinde 
5’er mm arayla ileri-geri ayarlanabilir. 

3. Oturak Derinlik Ayarı:  50 mm 
içinde 6 kademeli ayar imkânı sağlar. 

4. Hızlı İndirme:  Koltuk hava açma 
şalteri butonla minimum seviyeye 
indirilebilir. İniş ve binişleri rahatlatır. 

5. Koltuk Eğiklik Ayarı:  Oturma eğimi 
2° ile 8° arasında ayarlanabilir. 

6. Yükseklik Ayarı:     Yükseklik ayarı 
100 mm içinde istenilen kademede 
ayarlanabilir. 

7.   Kademeli Amortisör Ayarı: 
Yumuşaktan serte doğru ayarlanabilir 
özelliktedir. 

8. Böbrek ve Bel Desteği Butonları 
(Opsiyonel): 

Kullanıcı isteğine göre böbrek ve bel 
desteği yastıkları ayarlanabilir. Bel 
destekleri üst bel desteği ve alt bel desteği 
butonları ile ayarlanabilir. 

9. Koltuk Isıtma (Opsiyonel):  

Yan kapakta bulunan siyah renkteki 
butona basarak ısıtma faaliyeti gerçekleşir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acil Durdurma ( Devre Kesici ) Butonu 

 

Resimde görülen buton, ön konsolun solunda yer almaktadır. Ok yönünde döndürüldüğünde aracın, 
dörtlü flaşör, iç aydınlatma ve park lambaları dışında bütün elektriği kesilmiş olur. 

Dikkat 

Aracın uzun süreli çalıştırılmayacağı durumlarda, buton kapalı pozisyonda tutulmalıdır. 

 

(25. Sayfaya eklenecek) 
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Caution 

Please adjust your seat before moving the 
vehicle. Never adjust the vehicle during travel. 
Seat adjustment during the travel may result 
in losing steering control, therefore loss of life 
and property. 
Please	find	below	the	photograph	of	the	driver’s	
seat	and	control	unit	listed	from	the	top	to	the	
down	in	red	boxes	and	explanations	of	their	
functions.	

1. Backrest rake adjustment: Lean	back.	Pull	up	
the	arm;	take	the	backrest	to	the	desired	position	
and	the	release	the	arm.	

2. Fore – aft adjustment: Within	200	mm,	the	
fore-aft	adjustment	may	be	carried	out	with	5	mm	
intervals.	

3. Seat Depth Adjustment: it	provides	a	6-stage	
adjustment	opportunity	within	50	mm	distance.	

4. Fast lowering:	The	seat	can	be	lowered	down	
to	the	minimum	level	by	air	release	switch.	It	eases	
getting	in	and	getting	off.	

5. Seat rake adjustment: The	sitting	rake	may	be	
adjusted	between	2°	and	8°.	

6. Height Adjustment: The	height	can	be	adjus-
ted	to	the	desired	position	within	the	limit	of	100	
mm.		

7. Incremental Shock Absorber Adjustment:	It	
can	be	adjusted	from	soft	to	hard.	

8. Renal and lumbar support buttons (optio-
nal): 
At	the	user’s	pleasure,	the	renal	and	lumbar	
support	pads	can	be	adjusted.	The	lumbar	support	
pads	may	be	adjusted	by	upper	lumbar	pad	and	
lower	lumbar	pad.	

9. Heated seat switch (optional)
The	heating	function	becomes	active	if	you	push	
the	black	button	on	the	side	cap.	

AUTOMATIC GEARBOX

There	is	a	system	with	gearbox,	a	hydrodynamic	
torque	convertor,	a	hydrodynamic	retarder	and	
multi-speed	planet	gear	set	in	your	vehicle.		
There	is	also	a	6-button	(gearbox	control	buttons)	
control	system.	
	
These buttons are:

Button	R	 :	Reverse	gear
Button	N	 :	Neutral	
Button	D	 :	normal	automatic	go-forward	
Tuş	1,	2,	3	:	Limited	automatic	go-forward	
Which	of	these	buttons	is	pushed,	the	light	belon-
ging	to	the	said	button	illuminates	to	show	the	
selected	position.	

Caution	

If any of the buttons flashes, there is a risk 
of damage for gearbox. In such cases, please 
apply the nearest authorized AKIA service. 

The	forms	of	proper	use	and	points	to	consider	
during	use	in	automatic	gearbox	vehicles	are	as	
follows:	

PROPER USE

1.Starting the engine 

Please	comply	with	the	following	rules	when	
starting	the	engine:	

1.1	The	vehicle	should	be	in	a	stopped	position	
(the	hand	brake	should	have	already	been	pulled	
or	the	foot	brake	should	have	already	been	
pressed)

1.2	Press	the	N	(neutral)	button	among	the	gear	
control	buttons.
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OTOMATİK VİTES KUTUSU  
Aracınızda vites kutusu, bir hidrodinamik 
tork konvertörü, bir hidrodinamik retarder 
ve çok vitesli planet dişli düzeni yapısına 
sahip sistem mevcuttur. 

Aracınızda 6 basma butonlu (vites kutusu 
kontrol butonları) kumanda sistemi 
mevcuttur. 

 

 

Bu tuşlar: 

Tuş R : Geri vites butonu 

Tuş N : Nötr (boş) butonu 

Tuş D : Normal otomatik öne hareket 
butonu  

Tuş 1, 2, 3 : Kısıtlı otomatik öne hareket 
butonu 

Kumanda butonlarından hangisine 
basılmış ise o butona ait ışık yanarak seçili 
konumu gösterir. 

Dikkat 

Eğer herhangi bir buton ışığı yanıp 
sönüyorsa vites kutusunun hasara 
uğrama tehlikesi vardır. Böyle bir 
durumda en yakın AKIA yetkili servisine 
müracaat ediniz. 

Otomatik vites kutulu araçlarda doğru 
kullanım şekilleri ve kullanım esnasında 
dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda 
açıklanmıştır. 

 

DOĞRU KULLANIM 

1. Motorun çalıştırılması 

Motor çalıştırılırken aşağıda açıklanan 
çalıştırma talimatlarına uyunuz.  

1.1 Araç duruyor olmalı (el freni 
çekili veya ayak frenine basılı) 

1.2 Vites kumanda butonlarından 
"NÖTR" (N) (Boş) butonuna basılmalı. 

Dikkat 

• Akü takviyesi ile aracın 
çalıştırılması gereken durumlarda 
bu işlemi kesinlikle marş motoru 
üzerinden değil araç akümüla-
töründen yapınız. 

• Sürüş esnasında kontak anahtarını 
kesinlikle açıp kapatmayınız. 

 

2. Vites seçimi (vitese takma) 

Vites seçimi yapılırken aşağıda açıklanan 
kullanım talimatlarına uyunuz. 

• Vites kumanda butonlarından 
"NÖTR" (N) (Boş) butonuna 
basılmalı. 

• Araç duruyor olmalı (el freni çekili 
veya ayak frenine basılı) 

• Motor rölanti devrinde olmalı 
• Ayak fren pedalına basılı durumda 

iken sürmek istediğiniz vites 
konumunu seçiniz. (D veya R) 
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Caution 

•	 In the cases that the vehicle should be run by 
jumper cable, never perform this application 
through cranking motor but through the 
storage battery. 

•	 During driving, never switch on or off the 
ignition key. 

2. Gear selection 

For	gear	selection,	please	comply	with	the	follo-
wing	operating	instructions:	

•	 Press	the	N	(neutral)	button	among	the	gear	
control	buttons.

•	 The	engine	should	be	in	idle	speed	
•	 Select	the	gear	position	you	wish	(D	or	R),	while	
the	foot	brake	is	already	pressed.	

Caution 

While selecting any of the gear, never press the 
gas pedal to increase the engine revolutions. 
During driving forward, please always use 
button “D”. 

Use errors in gear selection 

•	 Increasing	the	engine	revolutions	by	pressing	
the	gas	pedal		

•	 Ignoring	to	pull	the	hand	brake	or/and	push	the	
foot	brake

•	 To	select	the	reverse	gear	without	stopping	the	
vehicle	when	the	vehicle	goes	forward	with	
about	3	km/h	

3. Driving the vehicle 

•	 Please	comply	with	the	following	operating	
instructions	in	order	to	drive	the	vehicle	after	
gear	selection.	

•	 After	determining	the	driving	direction	and	
gear	selection,	please	wait	about	1-2	seconds.	

•	 Please	bring	the	brakes	to	free	position	and	
press	the	gas	pedal	to	increase	the	engine	revo-
lutions,	and	start	to	drive.	

Caution	

•	 In	the	environment	temperatures	less	than	-15	
°C,	please	run	the	engine	for	10-15	minutes	in	
“N”	position.	

•	 For	the	environment	temperatures	less	than	
-40°C,	please	apply	authorized	AKIA	servi-
ces.		

•	 Never	push	the	“N”	button	unless	the	vehicle	
loss	the	road	control.	

4. Using the vehicle in upgrading and downgra-
ding the ramp 

•	 In	upgrading	the	ramp	(particularly	in	rainy	
weathers	and	slippery	road	conditions),	there	is	
a	limited	gear	functions	(1,2,3	gear	buttons)	in	
the	gearbox	in	order	to	obtain	maximum	trac-
tion	from	the	engine.	Please	select	the	proper	
limited	gear	position	(1,2	or	3	gear	buttons)	ac-
cording	to	the	road	slope	and	ground	situation.	

•	 Select	the	proper	limited	gear	(1,	2,	and	3	gear	
buttons)	in	order	to	keep	the	vehicle	speed	
under	control	and	provide	drive	security	with	
compression	in	downgrading.	The	selection	of	
the	limited	gear	should	not	damage	the	engine	
by	increasing	the	engine	revolutions.		In	such	
cases,	the	limited	gear	function	may	be	cancel-
led	to	select	(D)	Drive	position.	

5. Changing the drive direction (forward / 
backward) 

In	order	to	change	the	drive	direction	(forward	
/	backward),	please	comply	with	the	following	
operating	instructions:	

•	 Stop	the	vehicle.	
•	 Make	sure	that	the	engine	runs	in	idle	speed.	
•	 Press	the	(N)	Neutral	button	among	the	gear	
control	buttons.	

•	 Please	select	the	proper	gear	according	to	the	
direction	you	would	like	to	drive	(forward	/	
backward)	and	in	accord	with	the	suggestions	
explained	in	Article	2.	
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6. Stopping the vehicle 

For	stopping	the	vehicle,	please	comply	with	the	
operating	instructions	below.	The	vehicle	may	be	
stopped	whatever	position	the	gear	buttons	in.	

6.1	Stopoffs:

•	 Press	the	foot	brake	pedal.		
•	 The	selected	gear	may	be	kept.	

6.2	Longtime	stops:

Please	press	(N)	button	in	longtime	stops.	

Caution 

After	stop	offs	at	climbing	the	steep	ramps,	press	
immediately	the	gas	pedal	to	increase	the	engine	
revolutions	after	pulling	your	foot	from	the	brake	
in	restarting	to	drive	up	the	hill.	

7. Parking the vehicle

When	parking	the	car,	please	always	pull	the	park	
brake.	
8. Starting the engine by pulling over the 
vehicle	

It	is	not	possible	to	start	the	engine	by	pulling	
over	the	vehicle.	

KICK-DOWN SWITCH	

There	is	a	kick-down	switch	under	the	gas	pedal	to	
increase	the	speed	of	the	vehicle	in	smooth	roads	
and	traction	of	the	vehicle	in	ramps,	if	necessary.	
In	order	to	activate	the	kick-down	switch,	press	
the	gas	pedal	a	little	more	after	the	gas	resistance	
point.	In	this	case,	the	kick-down	circuit	will	beco-
me	active	to	provide	the	maximum	traction.
	
RETARDER BRAKE

The	retarder	brake	is	a	hydrodynamic	brake	which	
is	used	for	decreasing	the	speed	of	the	vehicle	

safely	particularly	in	downgrading	the	ramps	
without	causing	tire	locks,	and	runs	frictionless	
and	without	any	corrosion	and	according	to	the	
selected	gear.	

Using	the	retarder	brake	will	prolong	the	life	of	
service	brake	and	its	components	due	to	less	
usage	of	it.	

Depending	on	the	driver’s	will	and	road	conditi-
ons,	the	retarder	brake	may	be	taken	into	or	out	of	
service	by	using	the	control	switch	on	the	indica-
tor	panel.	(See	the	section	of	control	switches).	
When	the	retarder	control	switch	is	active,	only	the	
retarder	brake	becomes	active	if	you	press	1/3	of	
the	brake	pedal,	while	the	retarder	+	service	brake	
become	active	to	slow	down	or	stop	the	vehicle,	if	
you	press	the	brake	pedal	to	the	last	point.	

In order to activate the retarder brake; 

•	 The	retarder	control	switch	should	be	engaged.	
•	 The	engine	should	be	in	idle	speed.	
•	 Minimum	vehicle	speed	should	be	3	km/h.	

Caution	

In the conditions below, please deactivate the 
retarder brake. 

•	 In icy and slippery roads 
•	 In overheated gearbox oil 

Controlling the temperature of automatic 
gearbox
	
If	the	temperature	of	the	automatic	gearbox	is	
over	the	running	temperatures,	it	may	cause	
various	breakdowns.	Therefore,	control	the	oil	
temperature	through	the	gearbox	temperature	
indicator	on	the	instrument	panel.	

The measures should be taken in case of excee-
ding the acceptable oil temperatures 

•	 The	retarder	should	be	deactivated.	
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•	 The	vehicle	should	be	started	in	low	gears	(1,	2,	
or	3)	without	increasing	the	engine	revolutions.	

If the oil temperature does not decrease despi-
te of those measures; 

•	 Stop	the	vehicle.	
•	 Press	the	button	“N”	among	the	gearbox	control	

buttons.	
•	 Run	the	engine	in	high	revolutions	for	a	few	
minutes.	

If the gearbox oil temperature does not still 
decrease despite of those measures; 

•	 The	gearbox	oil	level	may	be	too	lower	or	the	
coolant	circuit	may	be	malfunctioned.	

Please	apply	an	authorized	AKIA	services	in	this	
case.	

FIVE SUGGESTİONS FOR ECONOMIC USE OF 
THE AUTOMATIC GEAR VEHICLES 

SUGGESTION (1)

Press the proper button. 

Please	always	pull	away	the	vehicle	with	D	(Drive)	
button.	

With	gears	1,	2,	and	three,	you	can	prevent:	

a. shifting	the	gear	in	ramps,	and	
b. stepping	up	the	gear	in	driving	down	the	ramps	
or	slippery	roads.	

SUGGESTION (2)
Start the drive smoothly and swiftly. 

a. You	will	be	able	to	deactivate	the	torque	con-
vector	quickly	with	starting	the	drive	by	stepping	
on	the	accelerator.	
b.	Press	the	gas	pedal	to	drive	as	the	desired	
constant	speed.	
c.	Drive	your	vehicle	in	a	manner	that	does	not	

allow	any	decrease	in	engine	traction	and	vehicle	
speed.	
d. Release	the	gas	pedal	when	driving	down	the	
ramps.	
e. Use	the	kick-down	switch	only	in	hard	conditi-
ons.	Every	kick-down	use	means		much	more	fuel	
consumption.	

SUGGESTION (3)

Decrease the speed when approaching the 
stops. 

a. Cut	the	fuel.	
b.	Please	use	the	retarder	in	order	to	slow	down	
the	vehicle.	(The	first	1/3	action	of	the	brake	pe-
dal)	do	not	apply	this	action	in	icy	roads.	
c. use	the	service	brake	only	for	stopping	the	
vehicle.	

SUGGESTION (4)

Please stop the engine in longtime stops in 
order to prevent fuel consumption. 

The	engine	running	in	longtime	stops	result	in	
unnecessary	fuel	consumption.	

SUGGESTION (5)

Please use the economy switch depending on 
the road conditions. 

On the instrument panel in your vehicle, there 
is an economy use (Eco-Pwr) switch. This switch 
has two stages. 

Button closed (inner-city use)

In	the	road	conditions	where	you	have	to	do	a	lot	
of	stop-and-go	in	inner-city	traffic	and	go	up	and	
down	the	ramp,	please	drive	your	vehicle	keeping	
this	button	(pwr)	in	pushed	position.
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Button closed (long distance use)

In	smooth	road	conditions	with	less	stop-and-go,	
push	ECO	button	to	drive	the	vehicle	in	normal	
conditions.	In	this	position	of	the	transmission,	the	
vehicle	provides	fuel	saving.	

TOWING AWAY THE VEHICLE 

The	vehicles	to	be	towed	away	for	any	reason	sho-
uld	be	towed	away	by	the	tow	truck,	a	special-pur-
pose	vehicle.	However,	the	vehicles,	which	cannot	
be	driven	because	of	any	breakdown	or	problems	
with	its	lamps	and	brake	equipments,	should	be	
towed	away	according	to	the	following	rules.	

	
The	general	safety	rules	explained	below	apply	
to	both	manual	and	automatic	gear	vehicles.		The	
points	to	consider	for	automatic	gear	vehicles	
have	been	listed	in	this	page.	

1 - The towed vehicle; 

•	 The	ignition	key	should	be	in	“I”	position	in	
order	to	release	the	steering	wheel	and	activate	
the	signal	and	brake	lamps.	

•	 The	vehicle	should	be	unloaded	and	empty.	
•	 The	vehicle	should	not	be	heavier	than	the	kerb	
weight	of	the	towtruck.	

•	 If	the	light	equipment	is	broken,	please	place	
a	red	reflector	to	the	back	of	the	vehicle	in	the	
day	and	red	light	or	red	reflector	at	night.	

•	 The	vehicle	has	an	air	inlet	and	outlet	tube	con-
nector	in	the	fuse	board	panel	cover	at	the	left	
part	of	the	vehicle	front.		If	the	air	of	the	vehicle	
has	been	discharged,	the	air	should	be	filled	to	
the	system	through	air	inlet	tube	connector	to	
prevent	the	air	bellow	spring	to	lock	the	tires.		

2 - For both vehicles;

•	 A	tow	bar	should	properly	be	used	for	towing.	
Never	use	the	trail	rope	for	towing	a	vehicle.	

•	 The	space	between	the	two	vehicles	should	
not	exceed	five	meters.	If	the	space	is	over	2.5	

meters,	please	place	a	piece	of	red	clothing	in	
size	of	20x20	during	the	day	and	a	red	light	or	
red	reflector	during	the	night.			

Caution 

In	order	to	release	the	hand	brake	when	towing	
away	the	vehicle,	the	system	should	have	enough	
pressure.	If	the	engine	is	broken,	there	is	no	eno-
ugh	air	pressure	in	the	system	and	air	adding	is	
not	possible,	the	spring	pressure	should	be	remo-
ved	by	tightening	clockwise	the	idling	nuts	on	the	
brake	chamber	to	release	the	service	brake.	After	
completion	of	towing	the	vehicle,	the	nuts	should	
be	returned	to	their	previous	position.	

The points to consider during towing away 
automatic gear vehicles: 

•	 Maximum	towing	speed	25	km/h
•	 Maximum	towing	time	1	hour	
•	 In	the	gear	control	system,	the	“N”	Neutral	cont-
rol	button	should	have	been	pushed.	

Caution 

The drive shaft should be removed in case of 
long-distance towing, as explained previously. 

OPERATING INSTRUCTIONS 
Starting the engine 

During	start-up	of	the	engine,	please	precisely	
comply	with	the	following	engine	starting	rules:	

•	 Control	the	engine	oil	and	coolant	system	level.	
•	 Make	sure	that	the	hand	brake	is	engaged.	
•	 Shift	the	gear	to	neutral	position.	
•	 After	getting	the	gas	pedal	or	arm	to	the	idle-
speed	position,	switch	on	the	ignition	key.	Wait	
for	the	start-up	wait	warning	lamp	goes	out.	
Then,	turn	the	ignition	key	to	the	start	position.	

•	 When	the	engine	starts	up,	do	not	press	the	
gas	pedal.	On	the	contrary,	the	engine	will	get	
speed	and	may	be	damaged.	

•	 If	the	engine	doesn’t	start	up	at	the	end	of	three	
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trials,	then	control	the	fuel	system.	Nonexisten-
ce	of	white	or	blue	smoke	shows	a	breakdown	
in	the	fuel	system.

•	 Do	not	take	the	ignition	key	in	start	position	
more	than	30	seconds.	If	you	are	required	to	
press	the	starter	once	again,	please	wait	at	least	
for	2	minutes.	

•	 Run	the	engine	in	idle	speed	for	about	3-5	
minutes.	Never	press	the	gas	pedal	to	increase	
the	engine	revolutions	excessively.	

•	 After	starting-up	the	engine,	please	control	the	
oil	pressure	and	temperature	gauges	if	they	are	
at	the	proper	values.	Oil	pressure	gauge	should	
display	the	proper	value	within	15	seconds.	

•	 After	starting	up		a	cold	engine,	please	gradu-
ally	increase	the	engine	speed	to	send	enough	
oil	to	the	bearings.	

•	 Please	Note	that	various	damages	may	occur	if	
you	run	the	engine	for	a	long	time	in	too	low	or	
too	high	cooling	water.	

•	 Do	not	run	the	engine	in	full	throttle	in	maxi-
mum	torque	revolutions	more	than	30	minutes.		
On	the	contrary,	the	life	of	the	engine	will	be	
shortened	and	serial	engine	breakdowns	may	
occur.	

•	 Please	control	the	warning	light	to	determine	
if	the	charging	cycle	works	properly.	If	the	light	
illuminates,	stop	the	engine	and	seek	for	the	
reason.	

•	 If	the	engine	doesn’t	work	or	irregularly	gets	
speed,	there	is	air	in	the	fuel	system.	If	the	fuel	
tank	is	empty	or	there	is	leakage	in	the	unions	
or	any	unit	is	removed	from	the	fuel	system,	the	
fuel	system	may	take	in	air.	In	such	cases,	the	
system	should	definitely	be	controlled.	If	the	
leakages	are	prevented,	the	air	will	be	thrown	
out	by	the	system.	

Starting the engine in extremely cold weather	

If	the	vehicle	is	properly	prepared	and	maintained,	
it	is	possible	to	start	the	engine	even	in	extremely	
cold	weathers.	

In	these	environments,	the	proper	coolant,	
lubrication	oil	and	fuel	should	be	used.	For	these	

critical	liquids,	the	following	suggestions	should	
be	considered:	

Ambient temperature (0 0C ile -32 0C)

•	 Please	use	50%	water	and	50%	ethylene	glycol	
based	antifreeze	as	engine	coolant	liquid.	
Always	keep	these	rates.	

•	 The	diesel	fuel	should	have	maximum	flow	and	
condensation	points	less	than	the	ambient	
temperature	in	which	the	engine	is	started.	

Starting up the engine after oil change or in 
the cases that the vehicle has not been started 
for a long time

Please	start-up	an	engine,	which	has	not	been	run	
for	a	long	time	or	whose	oil	is	changed,	in	accor-
dance	with	the	following	instructions:	 

•	 Start	the	engine	according	to	the	normal	
starting	procedures.	During	the	start-up,	the	
ECU	will	perceive	the	engine	oil	pressure	as	er-
roneous	until	the	pressure	reaches	the	nominal	
value	and	the	engine	will	not	start.	This	case	
may	require	more	start-up	time	to	starting	the	
engine.	

Turbo Intercooler

The	engine	of	the	vehicle	has	a	turbo	intercooler	
system	in	order	to	provide	the	highest	perfor-
mance	in	every	condition.	Thanks	to	this,	you	will	
obtain	the	following	benefits:	

•	 Less	fuel	consumption,
•	 More	power,
•	 Less	engine	sound,	maximum	performance	and	
minimum	environment	pollution.	

Start-up 

After	starting	the	engine,	do	not	increase	the	
engine	revolutions	immediately.	Run	the	engine	in	
high	idle	speed	for	at	least	3	minutes	and	wait	for	
lubrication	of	the	turbo	unit.		
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Stopping  

Please	run	the	engine	at	least	for	3	minutes	before	
stopping	the	engine.	

Lack of oil 

The	main	reason	for	breakdown	of	the	turbo	unit	
within	a	short	time	is	entrance	of	the	foreign	
objects	into	the	unit,	and	therefore	the	oil	loses	
its	edge.	
Lack	of	oil	may	result	in	bush	breakdown,	and	
then	rub	up	of	the	turbine	wheel	against	the	body	
and	even	break	of	the	shaft.		

Sludge and spoilt oil 

The	sludge	oil	results	in	scratches	on	the	shaft	and	
bushes	and	blockage	in	oil	passages.	

Foreign object entrance into the unit 

The	foreign	objects	may	result	in	breakdown	in	
compressor	as	well	as	turbine	wheel	therefore	
failures	in	the	balance	and	bushes.	That’s	why;	
particularly	the	air	filter	and	the	entire	induction	
system	should	be	clean	and	leak	proof.	

Stopping the engine 

After	running	in	full	load,	run	the	engine	for	3	or	
5	minutes	before	stopping	it.	This	process	will	
cool	the	piston,	cylinder,	bearings	and	turbo	unit.	
Switch	off	the	ignition	key	to	stop	the	engine.	

Running the vehicle

Please	carefully	read	this	Operating	and	Mainte-
nance	Manual.	Please	particularly	apply	the	safety	
measures	and	maintenance	services	carefully	and	
completely.		Drive	your	vehicle	after	applying	the	
following	rules	successively:	

1.	Control	if	there	is	any	leakage	of	oil/water	and	
air.	

2.	Control	the	tires’	air	pressure.	
3.	Control	the	oil	and	water	levels.	

Stopping the vehicle

When	stopping	the	vehicle,	please	apply	the	
following	rules:	

•	 Control	back	traffic	through	mirrors	and	then	
release	the	gas	pedal.	

•	 Run	the	hazard	flasher	system,	if	necessary.	
•	 Stop	the	engine	according	to	the	instructions	
and	then	switch	off	the	ignition	key.	

•	
MAINTENANCE
MAINTENANCE AND ITS IMPORTANCE 

All	information	regarding	maintenance	has	given	
in	the	section	Maintenance	Periods.	You	can	
obtain	information	from	these	tables	information	
about	the	maintenances	should	be	conducted	by	
the	driver	and	authorized	AKIA	services.	

Regularly	conducting	the	maintenances	will	provi-
de	advantages	such	as:	

•	 Vehicle’s	maximum	service	life	
•	 Minimum	operating	/repair	expenditures	
•	 Minimum	breakdown	and	therefore	short	
remaining	idle.	

In	order	to	provide	protection	for	the	vehicle	and	
maximum	vehicle	service	life	and	obtain	maxi-
mum	result,	we	strongly	recommend	that	you	
have	the	periodic	maintenances	and	repairs	of	
your	vehicle	done	by	authorized	AKIA	service	and	
adopt	the	use	of	original	spare	part	if	replacement	
is	required.	If	it	is	under	the	warranty	coverage,	
you	have	to	have	it	done	by	AKIA;	if	not,	we	
strongly	recommend	you	to	do	so.	

ENGINE, LUBRICATION SYSTEM, OIL LEVEL 
CONTROLLİNG 

Park	the	vehicle	on	a	smooth	ground	and	wait	for	
10	minutes	(if	you	have	newly	stopped	the	vehic-
le),	in	order	to	control	the	engine	oil	level.	Pull	the	
oil	dipstick	and	clean	it	with	a	cloth	and	then	put	it	
into	place	again.	
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Caution 

Control the oil level before starting the engine 
through oil dipstick. If the oil level is not bet-
ween the minimum and maximum ticks, do not 
start the engine. 

Pull	the	oil	dipstick	to	control	the	level.	The	proper	
level	is	the	maximum	tick.	
Until	the	oil	level	decrease	to	the	minimum	
tick,	you	don’t	need	to	add	oil.	If	the	oil	is	at	the	
minimum	level,	please	add	enough	oil	bearing	the	
same	specifications	with	the	previous	one.	

Caution 

Do not cover the oil dipstick with materials 
such as clothing or nylon which may prevent 
the dipstick to slot into place. On the contrary, 
the oil level will seem less than the available 
amount and therefore there is a risk of adding 
oil more than the required amount. This may 
result in different breakdowns in the engine. 

The oil that has lost its features may result in 
various breakdowns. 

The thin black oil means that	the	fuel	has	mixed	
with	the	oil.	

The whitened oil means	that	the	coolant	liquid	
has	mixed	with	the	oil.	

The intense and darkened oil means	that	the	oil	
is	dirty	and	should	be	replaced.	

Caution

Should	be	use	by	the	specification	M.B	228.31	,	
which	are	tested	and	approved	by
Mercedes	Benz.	Do	not	use	engine	oil	approved
by	Mercedes	Benz.

Oil change 

As	shown	in	engine	oil	maintenance	tables,	please	
change	the	oil	during	the	first	(C)	and	every	
periodic	maintenance.	In	order	that	the	sludge	oil	
and	the	metal	particles	in	the	oil	can	be	filtered	
better,	please	fill	the	engine	oil	while	the	engine	
is	still	hot.		

Caution 

The hot oil may result in physical injuries. 
Please be careful about this issue. Before disc-
harging the oil, please take essential measures 
that no one start the vehicle. 
Oil drain	

1.	Loosen	the	oil	filler	cap.	
2.	Place	a	draining	container	under	the	oil	drain	
plug	that	is	under	the	oil	pan.	

3.	Remove	the	plug	and	pour	the	oil	into	the	
container.	

4.	Remove	the	oil	filter.	

Note
 
Oil filling

1.	Fill	clean	engine	oil	into	the	oil	filter	and	fix	it	
into	the	place.	

2.	Fill	the	oil	through	the	oil	filler	cap	on	the	engi-
ne	valve	cover.	Control	the	oil	level	by	means	of	
oil	dipstick.	Make	sure	that	the	level	is	adequate.	

3.	Start	the	engine	to	allow	functional	parts	to	
be	lubricated.	Stop	the	engine	and	wait	for	10	
minutes.	Recontrol	the	oil	level.	If	it	is	not	at	the	
adequate	level,	please	add	as	much	as	required.	

OIL FILTER CHANGE  

1.	Open	the	oil	filter	cover.
2.	Take	of	the	changing	filter.		
3.	Put	the	new	air	filter	on.	
4.	Spread	engine	oil	thin	on	the	oil	filter	o	–	ring.	
5.	Start	the	engine	to	control	the	filter	in	terms	of	
sealing.



34 USAGE AND WARRANTY MANUELultra-lf 12

COOLING SYSTEM
GENERAL 

Your	vehicle	has	a	pressure	cooling	system.	Never	
change	the	places	of	the	caps	(filler	cap	and	pres-
sure	cap)	for	a	better	cooling	performance.	

In	order	to	obtain	maximum	performance	from	
the	cooling	system:

1.	Please	always	use	water	with	low-rate	lime	for	
cooling	system.	Never	use	waters	from	streams,	
wells	or	thermal	springs.	

2.	Improper	water	use	may	result	in	calcification	
with	the	radiators,	water	jackets	and	cylinders,	
which	in	turn	causes	overheating.	

3.	In	order	to	prevent	coolant	from	freezing	and	
protect	the	cooling	system	parts	from	corrosi-
on,	the	coolant	mixture	should	consist	of	50%	
antifreeze	at	least	and	50%	water	at	most.		

4.	The	entire	cleaning	of	the	cooling	system	
should	be	conducted	once	a	year	by	completely	
emptying	the	system.	

WATER REFRIGERANT RESERVOIR 

The	water	refrigerant	reservoir	is	located	at	the	
rear	left	of	the	vehicle.	Control	the	water	level	in	
the	reservoir.	If	it	is	under	the	level,	please	comp-
lete.	However,	please	make	sure	that	the	engine	is	
not	hot	while	conducting	this	application.	

	Water level control 

There	are	max.	and	min.	specified	lines	on	the	
water	refrigerant	reservoir.	Please	make	sure	that	
the	water	level	is	at	between	these	two	lines.	If	it	is	
below	the	min.	level	please	add	to	complete.	

Caution	

Before	controlling	the	cooling	system	water	level,	
please	make	sure	that	the	temperature	of	the	
system	is	under	50	°C.	On	the	contrary,	the	squir-
ting	hot	water	and	steam	may	burn	you.		
Changing the cooling system water 

Park	your	vehicle	at	a	smooth	place.	Open	the	
cap	of	the	refrigerant	reservoir.	In	order	to	drain	
the	water,	place	an	empty	container	under	the	
radiator.	Later	on,	open	the	radiator	water	drain	
cap	to	fill	water.	

Control	the	damaged	hoses	and	clamps	and	
change	them	if	necessary.	Control	if	there	is	any	
leakage	and	dirt	in	the	radiator	and	other	units.	

Cooling System Cleaning 

The	cooling	system	coolant	should	entirely	be	
emptied	and	cleaned	once	a	year	in	order	to	inc-
rease	the	cooling	system	performance,	minimize	
corrosion.	The	cooling	system,	which	is	completely	
emptied,	should	be	filled	with	a	mixture	of	water	
and	sodium	carbonate	or	similar	chemical.

Note 

An	amount	of	32	liters	water	should	be	added	0,7	
kg	sodium	carbonate.	

When	filling	the	mixture,	please	open	both	caps	
of	the	refrigerant	reservoir	in	order	to	protect	the	
system	from	taking	in	air.	Later	on,	please	fill	the	
mixture	slowly.	

Run	the	engine	until	the	water	temperature	rises	
over	85°	C	and	then	stop	the	engine	and	empty	
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the	entire	water.		Fill	the	cooling	system	with	fresh	
water.	After	filling	the	water,	make	sure	that	the	air	
in	the	system	has	completely	been	taken.	
Later	on,	start	the	engine	again	up	to	the	water	
temperature	rises	over	85°	C,	stop	the	engine	and	
drain	the	entire	water.	If	the	drained	water	seems	
not	to	be	clean,	please	repeat	the	abovementio-
ned	process.	

Filling the cooling system water 

Before	filling,	please	mix	the	water	with	antifreeze.	
After	making	sure	that	the	radiator	drain	plug	
and	all	of	the	hose	connections	are	tightened,	
fill	the	mixture	of	water	and	antifreeze,	which	is	
previously	mixed	outside,	into	the	system	through	
refrigerant	reservoir.	Since	the	heat	rejection	of	
the	antifreeze	is	not	as	good	as	the	water,	it	will	
make	difficult	to	mix	the	antifreeze	with	water	and	
therefore	may	overheat	the	engine	if	you	fill	the	
antifreeze	earlier	than	the	water.	

Caution 

Do not use water alone as coolant. In this 
case, the engine may be damaged because of 
corrosion. 

Deflate the system 

Entrance	of	air	into	the	cooling	system	may	result	
in	different	failures	in	the	engine.	For	this	purpose,	
in	order	to	prevent	air	intake,	when	filling	water	
please	apply	the	following	procedures:	

1.	Open	both	caps	of	the	water	refrigerant	reser-
voir.		

2.	Fill	the	coolant	gradually.	
3.	After	filling	the	coolant	run	the	engine	in	idle	
speed	about	10	minutes.		

4.	If	the	water	is	under	the	proper	levels,	please	
add	as	much	as	necessary.	

Antifreeze 

The	coolant	in	the	cooling	system	should	be	
with	antifreeze	in	every	season	due	to	its	antirust	
characteristics,	and	it	should	entirely	be	changed	
once	a	year.	

Caution 

The rate of antifreeze filled into the system 
should be 50% at least and always be kept. 
The failures may be arisen from the failure in 
paying attention to this issue are under the res-
ponsibility of the user and out of the warranty 
coverage. 

The	antifreeze	mixture	in	the	system	may	be	used	
as	much	as	one	year.	At	the	end	of	the	year,	the	an-
tifreeze	should	definitely	be	changed.	After	filling	
the	antifreeze,	the	antifreeze	protection	degree	
should	be	specified	on	a	label.	Since	the	antifreeze	
prevents	rusting,	it	should	not	be	emptied	during	
summers.	

Caution

Should	be	use	by	the	specification	M.B	325.5,	
which	are	tested	and	approved	by	Mercedes
Benz.Do	not	use	antifreeze	approved	by	Mercedes
Benz.

Controlling the density of the antifreeze 

The	rate	of	the	antifreeze	decreases	due	to	the	fact	
that	the	water	has	been	added	as	the	amount	of	
the	coolant	in	the	system	decreases,	and	the	mix-
ture	loses	its	cooling	characteristics.	That’s	why;	
the	rate	of	the	antifreeze	in	the	system	should	be	
determined	and	then	the	necessary	amount	of	
antifreeze	should	be	added.	In	order	to	control	the	
density	of	the	antifreeze	in	the	system:		

1.	Open	the	filler	cap	of	the	water	refrigerant	
reservoir	and	submerge	the	hydrometer	into	
coolant.		

2.	Squeeze	the	pump	part	of	the	hydrometer	to	fill	
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the	mixture	into	the	hydrometer.	
3.	Read	the	antifreeze	density	from	the	hydrome-

ter	you	have	filled.		
4.	If	the	density	of	the	antifreeze	is	under	the	desi-
red	value	(-35°C),	please	add	antifreeze.			

Radiator 

In	order	to	obtain	the	adequate	performance	from	
the	cooling	system,	please	make	sure	that	the	
front	part	of	the	intercooler	radiator	and	the	space	
between	the	two	radiators	are	clean.	Control	if	
all	hoses	and	clamp	connections	are	properly	
fixed.	Foreign	objects	such	as	mud,	leaves	and	
etc.	on	the	cores	and	the	leakages	in	the	system	
may	decrease	cooling	performance	and	therefore	
overheating.	
Caution	

In order to obtain maximum performance 
from the cooling system and maximum engine 
lifetime, please always use original thermostat. 
Never remove the thermostat in warm seasons. 

FUEL SYSTEM

The	fuel	system	consists	of	units	require	care	and	
rigor	due	to	its	sensitive	structure.	That’s	why;	a	
good	quality	and	clean	fuel	should	be	used.	The	
fuel	should	not	cause	knocking	and	should	have	
a	proper	ignition	quality.		The	rate	of	sulphur	and	
the	cetan	number	should	be	in	acceptable	values.		
On	the	contrary,	various	damages	may	occur	in	
the	engine.	

Caution 

•	 Please	always	consider	that	the	failures	arisen	
from	using	cheap	fuel	such	as	bio-diesel,	which	
is	not	proper	for	the	engine,	to	provide	savings	
may	result	in	expensive	repair	costs.	

•	 Never	mix	the	diesel	fuel	with	alcohol,	gasoline	
or	their	derivatives.		This	mixture	may	cause	
various	damages.	

•	 Since	the	diesel	injection	system	is	sensitive,	
it	is	very	important	to	keep	the	fuel	clean	and	
free	from	dirt	and	water.	On	the	contrary,	it	may	

seriously	damage	the	pump	and	injectors.	

AKIA	HESS	is	not	responsible	for	the	failures	arisen	
from	not	to	care	these	issues.	

Discharging water from the fuel filter 

During	weekly	maintenances,	please	drain	the	
water	and	sediment	through	the	fuel	sedimenter	
filter.	For	this	purpose,	stop	the	engine	and	open	
the	drain	plug.	Continue	to	drain	the	water	from	
the	fuel	sedimenter	until	you	observe	the	flow	
of	clean	fuel.	And	then	close	the	drain	plug	by	
screwing	it	clockwise.	

Cleaning fuel tank 

Remove	the	drain	plug	on	the	sediment	collecting	
reservoir	under	the	fuel	tank	to	drain	the	fuel	with	
sediment	and	water.	Fix	the	plug	into	place	and	
then	add	some	liters	of	fuel	and	then	drain	the	
tank	again.	If	you	are	not	sure	about	the	quality	
of	the	fuel,	please	clean	the	fuel	tank	in	every	fuel	
supply.	

Fuel filter change 

•	 Plug	out	the	fuel	sediment	control	switch.	
•	 Detach	the	fuel	filter.	
•	 Drain	the	fuel	filter.	Remove	the	fuel	sediment	
control	switch	from	the	fuel	filter.	

•	 Control	if	the	switch	is	damaged	or	fractured.		
•	 Plug	the	fuel	sediment	control	switch	into	the	
new	filter.	Before	plugging	in	the	new	fuel	filter,	
never	fill	the	fuel	into	the	filter.	Unclean	fuel	
filled	into	the	filter	may	result	in	fuel	pump	
failures.	

•	 Lubricate	the	fuel	filter	o-ring	with	engine	oil.	
•	 Attach	the	filter.	Do	not	tighten	the	filter	exces-
sively.	On	the	contrary,	you	may	damage	the	
sealing	component,	filter	and	screw	threads.	

•	 After	fixing	the	fuel	filter,	switch	on	the	ignition	
key	to	the	position	(I)	and	wait	for	30	seconds	
to	enable	the	fuel	supply	pump	to	pump	fuel	to	
the	system.	In	order	to	fill	the	system	with	fuel	
and	purify	the	fuel	from	air,	repeat	this	applica-
tion	2-3	times.		There	is	no	need	to	deflate	the	



37USAGE AND WARRANTY MANUEL ultra-lf 12

air	in	the	fuel	system	from	another	point.	The	
engine	itself	deflates	the	air	in	the	system.	

AIR FILTER

The	air	filters	function	is	every	circumstances	of	
the	weather,	clear	to	air	and	do	not	make	engine	
compression.	The	engine	is	effected	directly	from	
air	filter.	Dirty	air	filter	prevent	to	maximum	power	
of	engine	and	also	spend	to	over	fuel.	

If	the	air	filter	is	dirty	;

The fuel is wasted

If	your	vehicles	air	filter	is	dirty;	even	you	push	the	
throttle	without	oxgen,	the	fuel	run	from	exhaust	
without	using.	These	means,	you	waste	without	
using	it
The engine’s life performance going to be 
down

Using	the	unquality	air	filter	maket	he	down	of		
engine	life	performance.	The	ideal	engine	to	work,	
you	need	to	use	good	quality	air	filter	for	intake	
the	quality	air,	use	quality	fuel	and	good	mixture	
of	air	fuel.	The	air	filter	is	behind	the	vehicle	on	the	
left	side	in	part	of	engine	cabin.	

Usage of air filter

Open	the	top	of	cover	take	the	latch	of

Take	of	the	air	filter	equipments
Clear	the	air	filter	equipment	or	if	it	is	necessary	
change	it.	After	all	these	take	the	back	off	the	
cover	in	its	place.

Make	sure	the	latches	are	locked.

Air filter change 

•	 Open	the	latches	on	the	top	caps	to	open	the	
cap.	

•	 Remove	the	air	filter	external	component.	
•	 If	the	external	air	filter	component	is	being	
changed	for	the	first	time,	remove	the	first	
change	label;	if	it	is	the	second	time,	remove	the	
second	change	label;	and	at	the	third	time,	re-
move	the	third	change	label.	Together	with	the	
third	filter	change,	please	change	the	internal	
filter	component	as	well.	

•	 Remove	the	nuts	connecting	the	air	filter	inter-
nal	component	to	the	body	and	then	remove	
the	internal	filter.	

•	 Fix	the	new	internal	and	external	air	filter	com-
ponents	and	upper	cap.	

•	
Caution 

During	change,	the	tightness	of	the	rubber	seal	
should	be	controlled	and	if	necessary,	replaced.	
The	dry-type	internal	and	external	filter	compo-
nents	should	never	be	cleaned	with	pressured	air;	
it	should	be	replaced	with	the	new	ones.	

AUTOMATIC GEARBOX OIL LEVEL CONTROL	

It	is	very	important	to	keep	the	oil	level	at	the	
proper	value.	

Too little oil	results	in	erroneous	run	and	dama-
ges.	
Too much oil	results	in	overheated	gearbox.	

Caution   

It	is	important	to	control	the	oil	level	in	running	
temperature.	This	controlling	should	be	perfor-
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her yeni yakıt alınışından önce yakıt 
deposunu temizleyiniz. 

 

Yakıt Filtre Değişimi 

• Yakıt su kontrol müşirinin bağlantı 
kablosunu çıkarın. 

• Yakıt filtresini sökün 
• Yakıt filtresini boşaltın. Yakıt 

filtresinden yakıt su kontrol 
müşirini sökün. 

• Müşiri hasar veya çatlak yönünden 
kontrol edin. 

• Yakıt su kontrol müşirini yeni 
filtreye takın. Yeni yakıt filtresini 
yerine takmadan önce filtre içine 
kesinlikle yakıt doldurmayın. Filtre 
içine doldurulacak temizlenmemiş 
yakıt pompa arızalarına sebep 
olabilir. 

• Yakıt filtresi O-ring’ ini temiz motor 
yağı ile yağlayın. 

• Filtreyi takın. Filtreyi aşırı derecede 
sıkmayın. Aksi takdirde filtre 
sızdırmazlık elemanına, filtreye 
veya vida dişlerine zarar 
verebilirsiniz. 

• Yakıt filtresini yerine taktıktan 
sonra kontak anahtarını (I) 
konumuna getirerek yakıt besleme 
pompasının yaklaşık 30 sn. süre ile 
sisteme yakıt basmasını sağlayın. 
Sisteme yakıtın tamamen dolması 
ve yakıt içindeki havanın tamamen 
alınması için bu işlemi 2-3 kez 
tekrarlayın. Yakıt sisteminin 
havasını başka bir noktadan almaya 
gerek yoktur. Motor yakıt 
sistemindeki havayı kendi kendine 
sistem dışına atar  

SUPAP AYARI 
Motorunuzdan azami performansı 
alabilmek maksadıyla supap ayarı her 
100.000 km’de bir yapılacaktır. Supap 
ayarı motor soğuk iken (Max 60°C ) ve 
aşağıda belirtilen değerlere göre 
yapılmalıdır. 

Supap ayar değerleri 

Emme supapları: 0,254 mm 

Egzoz supapları: 0,508 mm 

 

HAVA FİLTRESİ 

 

 

Hava filtresi, değişebilir elemanlı ve kuru 
tiptir. Filtre gövdesi içinde iç ve dış olmak 
üzere iki adet filtre elamanı vardır. Turbo 
giriş hortumu üzerinde vakum göstergesi 
ikaz verirse hava filtresi dış elamanını 
değiştiriniz. Dış filtreyi 3. kez değiştirirken 
iç filtreyi de değiştiriniz. Her filtre 
değişiminden sonra vakum indikatörünün 
pimine basarak indikatörü sıfırlayınız 
(Opsiyonel). 
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med	once	a	week.	

1. Level control in running temperature (Hot 
80°C)
	
1.1	Secure	the	vehicle	on	a	smooth	ground.	
1.2	Switch	on	the	gear	control	button	to	the	positi-
on	(N)	Neutral.
1.3	Measure	the	oil	level	when	the	temperature	of	
gearbox	oil	is	80°C.	The	oil	level	should	be	betwe-
en	“hot”	points.		

2. Level control when the gearbox is cold (Cold, 
30°C) 

If	the	vehicle	has	not	been	run	for	a	long	time	or	if	
the	filter	on	the	gearbox	or	oil	has	been	changed,	
the	oil	level	control	is	performed	in	two	stages.	

2.1 Control before starting the engine 

•	 Secure	the	vehicle	on	a	smooth	ground.	
•	 The	oil	level	should	be	at	the	stop	point	(n	Mot.	
=0)	or	over.	If	the	oil	level	is	higher,	do	not	drain	
the	oil.	

2.2 Control after starting the engine 

•	 Secure	the	vehicle	on	a	smooth	ground.
•	 Switch	the	gear	to	the	position	(N)	Neutral.
•	 Start	the	engine	in	idle	speed.	
•	 About	3-5	seconds	later,	the	oil	level	should	be	
at	cold	or	higher	level.	

•	 If	the	oil	level	is	higher,	do	not	drain	the	oil.	
Measures to be taken if the automatic gearbox 
oil is not heated properly 

If	the	gearbox	fails	to	reach	the	desired	running	
temperature,	the	following	measures	should	be	
taken.	

•	 Pull	the	hand	brake.	
•	 Put	into	service	“D”	control	button	among	the	
gearbox	control	buttons.	

•	 Press	the	brake	pedal.
•	 Run	the	engine	at	1200-1500	r/m	for	15-20	
seconds.	

Note

The	maximum	oil	temperature	is	110°C.

•	 Switch	the	gear	button	to	(N)	neutral	position	
and	then	run	the	engine	at	1200-1500	r/m	for	
15-20	seconds.	

After reaching the running temperature; 

•	 Run	the	engine	for	2-3	minutes	in	idle	speed	
when	the	gearbox	“N”	button	is	active.	

•	 Later	on,	control	the	oil	level	in	running	tempe-
rature	as	explained	in	oil	level	control	section.	

Changing the automatic gearbox oil 

Caution 

Do	not	replace	gearbox	oil	on	your	own.	Have	this	
application	done	by	the	authorized	services.	The	
oil	change	intervals	have	been	specified	in	main-
tenance	periods	second	of	the	manual.	

Caution 

In every gearbox oil change, the oil filter sho-
uld also be changed. 

Cardan shaft

During	the	periodic	maintenances,	please	have	
the	cardan	shaft	connections	controlled	and	the	
lubrication	points	lubricated.	

Differential gear 

Your	vehicle	has	a	single-speed	differential	gear	
which	provides	power	flow	in	every	kind	of	load	
and	road	conditions.	

Oil level control 

Control	the	differential	oil	level	through	the	oil	
filler/level	plug.	
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In order to control the level; 

•	 Secure	the	vehicle	at	a	smooth	place.	
•	 Remove	oil	filler	/	level	plug.	
•	 Make	sure	that	the	oil	level	should	be	at	the	
lower	level	of	the	filler	plug	housing.	

•	 ıf	the	oil	is	at	the	below	the	level,	please	add	as	
much	as	required.	

Caution
	
The brand and type of the oil added should be 
the same with the one in the differential gear. 

Oil change 

For	oil	change,	please	read	the	section	of	mainte-
nance	periods.	Please	drain	the	oil	in	the	differen-
tial	gear	when	it	is	hot	to	filter	the	dirty	oil	and	the	
particles	in	the	oil.	

In order to change the oil: 

1.	Secure	the	vehicle	at	a	smooth	place.		
2.	Place	an	oil	drain	pan	below	the	differential	
gear.	

3.	Remove	the	oil	drain	and	filler	/	level	plugs	and	
drain	the	entire	oil.	Clean	the	magnetic	oil	drain	
plug	and	then	reset	it.	

4.	Fill	the	oil	up	to	the	proper	level.	Clean	the	filler	
/	level	plug	and	reset	it.	If	necessary,	change	the	
plug	washer.	

In order to obtain maximum lifetime from the 
differential, please meticulously comply with 
the following operating rules. 

1.	Prevent	the	vehicle	to	skid	at	the	start	of	move.	
2.	During	the	start	and	drive,	avoid	actions	such	as	
shocking.	

3.	If	the	vehicle	is	sunk	in	muddy	grounds,	do	
not	force	the	vehicle.	Have	the	vehicle	towed	if	
necessary.	

BRAKE SYSTEM

Your	vehicle’s	brake	system	runs	with	the	pres-
sured	full	dry	air	system	and	has	a	front/rear	disc	
brake	system.	The	air	pressure	is	between	7.1	and	
8.5	bars.		

Draining air tube water 

The	water	collected	in	the	air	tubes	should	be	
drained	daily.	Pull	the	water	drain	valve	under	the	
middle	door,	to	drain	the	water.	After	draining,	
release	the	valve.	

Caution 

The brake pads contain asbestos. In order to 
avoid from this harmful matter, please comply 
with the following rules during the maintenan-
ce. 

•	 Never use air pressure to dust the linings out. 
•	 Clean the linings with vacuum cleaner or a 

proper liquid. 
•	 Never use air pressure to quicken the drying 

process. 

Points to consider in brake system 

Apart	from	the	periodic	maintenance,	the	wear	
and	damages	with	the	brake	system	should	be	
controlled	more	carefully	as	the	vehicle’s	age	
increases.	For	a	safe	and	healthy	operation,	the	
following	measures	should	definitely	be	taken:	

1.	The	linings,	hoses	and	tubes	should	be	control-
led	and	changed	in	the	suggested	maintenance	
intervals.	

2.	Before	starting	the	drive	every	day,	the	brake	
should	be	controlled	through	the	brake	air	
indicators	when	there	is	air	in	the	entire	system	
under	the	normal	pressure,	a	short	time	after	
starting	the	engine.	In	addition,	the	entire	brake	
system	should	be	examined	in	terms	of	leakage	
in	the	tubes,	hoses	and	bellows.		

3.	The	camshaft	and	grease	fittings	of	the	brake	
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chamber	should	be	greased	and	lubricated.	If	
there	is	no	automatic	central	lubrication,	then	
the	lubrication	process	should	be	carried	out	in	
the	specified	intervals.	

ABS (Anti-lock Braking System)

Anti-lock	braking	system	(ABS)	is	a	braking	system	
that	allows	the	wheels	on	a	motor	vehicle	to	
maintain	tractive	contact	with	the	road	surface	ac-
cording	to	driver	inputs	while	braking,	preventing	
the	wheels	from	locking	up	(ceasing	rotation)	and	
avoiding	uncontrolled	skidding.

ASR (Anti-Slip Regulation)	

In	addition	to	ABS	braking	system,	your	vehicle	is	
equipped	with	ASR	(Anti	sleep	regulation).	
ASR	is	a	traction	control	system	that	prevents	
the	wheels	from	spinning	under	acceleration	by	
reducing	engine	torque.	When	the	ASR	system	is	
active,	the	engine	revolutions	are	controlled	in-
dependent	from	the	driver,	which	in	turn	prevent	
any	damages	to	the	drivetrain.	

Advantages 

•	 The	highest	braking	power	as	much	as	physi-
cally	possible	within	the	shortest	reaction	
period	and	to	reduce	braking	distance.		

•	 High	driving	stability	and	handling	and	control-
led	braking	in	emergency	brakes;	the	highest	
braking	safety	in	various	road	conditions

•	 Tire	protection	thanks	to	preventing	tire	wear	
significantly	

•	 Improved	traction	in	slippery	grounds	–	for	
example,	ice,	snow,	macadam	roads	and	wet	
grounds	

•	 Improved	driving	safety;	preventing	rear	part	
drift	may	occur	during	sudden	traction	loss.		

•	 Preventing	the	wheels	skid	corrosively

Controlling	ABS	and	ASR	systems	

1.	Control	the	wire	connectors	and	cables	of	the	

electronic	mind.	
2.	Control	if	the	wire	connectors	of	the	valves	are	
loose,	fractured,	or	clipping.			

3.	Control	if	the	pneumatic	connections	of	the	
valves	are	loose.	

4.	Control	if	the	sensor	wires	have	any	damages	
such	as	fracture	or	clipping.		

Caution 

The ABS does not become active in normal bra-
king. The system works only when the wheels 
are about to lock. You can notice the system 
has become active when the brake pedal vib-
rates. When braking, do not release the brake 
pedal because of vibration.
 
Please Note that if the vehicle is overloaded, 
the productivity of the braking system will 
decrease. 

Although it is an electronic safety system, the 
ABS braking system may not prevent probable 
accidents may arise from careless and reckless 
driving. As a result, you are responsible for 
the safety of yours and the passengers in your 
vehicle. Only careful and perfect driving may 
help you to obtain maximum advantages and 
safety presented by ABS system. 
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Air dryer valve 
	

The	air	dryer	valve	retains	the	water	and	humidity	
in	the	air	coming	from	compressor	and	allows	
the	dry	air	to	get	into	the	air	tubes.	In	addition,	
it	prevents	the	pressured	air	to	freeze	when	the	
air	temperature	falls	below	+5°C.		Make	sure	that	
there	is	no	oil	flow	from	the	exhaust	port	while	
observing	water	drain	from	the	air	dryer	valve.	If	
there	is	oil	flow,	it	means	that	there	if	a	failure	with	
the	air	compressor	or	there	is	lubrication	in	the	
dryer	part	of	the	air	dryer	valve.	

In	this	case,	please	apply	the	nearest	authorized	
service	to	have	the	air	dryer	valve	maintained.		

HYDRAULIC STEERING BOOST SYSTEM 
General

Your	vehicle	has	a	hydraulic	steering	boost	system	
to	provide	driving	comfort	and	ease.	The	steering	
hydraulic	tank	is	assembled	at	the	back	compart-
ment	of	the	engine.	An	“atf”	type	oil	should	be	
used	in	hydraulic	steering	system.	

Hydraulic level control 
The	level	of	the	oil	used	in	hydraulic	steering	bo-
ost	system	is	controlled	through	the	tank	housing.	
There	are	max.	and	min.	lines	on	the	dipstick.	Fill	
up	the	oil	up	to	the	max.	level.		
	

Steering oil tank 

Changing the steering hydraulic oil and filter 

Change	the	steering	oil	and	filter	in	every	overhaul	
(A).		In	order	to	change	the	system	oil;	

1.	Secure	your	vehicle	at	a	smooth	ground.	Open	
the	engine	hood.	

2.	Place	a	draining	container	under	the	steering	
box.	

3.	Remove	the	inlet	hose	of	the	steering	box	and	
drain	the	oil	into	the	draining	container.	

Caution 
		
In order to drain the oil in the system comple-
tely, revolve the steering wheel to right and left 
end several times. In order to do this, use the 
tyre jack to lift the front wheels. 

4.	Fix	the	inlet	hose	of	the	steering	box	and	
tighten	it.	

5.	Open	the	cap	of	the	steering	oil	tank	to	remove	
the	filter	component	in	the	steering	oil	tank.	

6.	Fix	the	new	filter	component.	
7.	Fill	up	the	hydraulic	oil,	considering	the	max.	
and	min.	lines	on	the	steering	tank.		

8.	Fix	the	steering	oil	tank	cap.	
9.	After	pulling	down	the	vehicle	from	tyre	jack,	
run	it	for	a	few	minutes	and	then	fill	up	the	oil	
up	to	the	maximum	level.		
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Avantajları 

• Fiziksel olarak mümkün olan en 
yüksek frenleme gücüne en kısa 
reaksiyon süresinde ulaşılması ve 
fren mesafesinin kısaltılması 

• Acil frenleme durumlarında da 
yüksek sürüş stabilitesi ve 
direksiyon hâkimiyeti ile kontrollü 
frenleme ve farklı yol koşullarında 
en yüksek frenleme güvenliği 

• Yüksek oranda engellenen lastik 
aşınması sayesinde lastiklerin 
korunması 

• Kaygan zeminlerde iyileşmiş çekiş 
gücü – örneğin buz, kar, mıcırlı 
yollar ve ıslak zeminler 

• Arttırılmış sürüş güvenliği, ani çekiş 
kayıplarında engellenen arka kısım 
savrulması 

• Tekerleklerin aşındırıcı şekilde boşa 
dönmesinin engellenmesi 

 

ABS ve ASR sisteminin kontrol edilmesi 

1. Elektronik beyin kablo bağlantı 
soketlerinin ve kablolarının 
kontrolünü yapınız. 

2. Valflerin kablo soketlerinin gevşek, 
kırılma, kesik, olup olmadığını 
kontrol ediniz. 

3. Valflerin pnömatik bağlantılarının 
gevşek olup olmadığını kontrol 
ediniz. 

4.  Sensör kablolarında kırık, kesik 
gibi hasarların olup olmadığını 
kontrol ediniz. 
 
 
 

Dikkat 

ABS normal frenlemede devreye girmez. 
Sistem sadece tekerlekler kilitlenmek 
üzereyken çalışır. Sistemin devreye girdiği 
fren pedalındaki titreşimden anlaşılır. 
Fren yaparken titreşimden dolayı pedalı 
bırakmayınız. 

Aracın belirtilen yük kapasitesi üzerinde 
yüklenmesi durumunda frenleme 
veriminin azalacağı unutulmamalıdır. 

ABS fren sistemi, elektronik bir emniyet 
sistemi olduğu halde dikkatsizlik ve 
tehlikeli araç kullanma sonucu 
oluşabilecek kazaları önleyemez. Sonuç 
olarak sizin ve aracınızda bulunan diğer 
yolcuların emniyeti, sürücünün 
sorumluluğundadır. Ancak dikkatli ve 
hatasız araç kullanma alışkanlıkları ile 
ABS sisteminin sunduğu avantajlardan ve 
güvenlikten maksimum düzeyde 
yararlanılabilir. 

Hava Kurutucu Valf 

 

Hava kurutucu valf, kompresörden gelen 
havanın içerisindeki suyu ve nemi tutarak 
fren hava tüplerine kuru hava gitmesini 
sağlar. Ayrıca hava sıcaklığı +5°C nin altına 
düştüğünde devreye girerek sıkıştırılmış 
havanın donmasını engeller. 
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Hava kurutucu valfin egzoz deliğinden 
suyun boşalmasını izlerken yağ 
akmadığından emin olunuz. Eğer yağ 
akıyorsa hava kompresöründe bir arıza 
olduğu ya da hava kurutucu valfin 
kurutucu bölümünün yağlandığı anlaşılır. 

Bu durumda en yakın yetkili servise 
giderek, hava kurutucu valfin bakımını 
yaptırınız. 

HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİ 
Genel 
Aracınızın, sürüş konforu ve rahatlığı 
sağlamak için hidrolik direksiyon sistemine 
sahiptir. Direksiyon hidrolik deposu motor 
arka bölmesine monte edilmiştir. Hidrolik 
direksiyon sisteminde atf tipi yağ 
kullanılmalıdır. 
 
Hidrolik seviye kontrolü 
Hidrolik direksiyon sisteminde kullanılan 
yağın seviyesi, depo haznesinden kontrol 
edilir. Seviye çubuğu üzerinde min. ve 
max. çizgileri mevcuttur. Yağı max. 
seviyeye kadar doldurunuz. 

 

Direksiyon Yağ Haznesi 

 

 

 

Direksiyon Hidrolik Yağı ve Filtresinin 
Değiştirilmesi 

Direksiyon yağını ve filtresini her büyük 
bakımda (A) bir değiştiriniz. Direksiyon 
sistem yağını değiştirmek için; 

1. Aracınızı düz bir zemine emniyete alınız. 
Motor kaputunu açınız. 

2. Direksiyon kutusu alt kısmına yağ 
boşaltma kabı yerleştiriniz.  

3. Direksiyon kutusu giriş borusunu 
sökünüz ve boşaltma kabına yağı 
boşaltınız. 

Dikkat 

Sistem içindeki yağı tam olarak boşaltmak 
için direksiyonu bir kaç kez tam sol sağ 
yapınız. Bu işlemi yapabilmek için araç ön 
tekerleğini kriko ile kaldırınız. 

4. Direksiyon kutusu giriş borusunu 
takarak sıkınız. 

5.    Direksiyon yağ haznesi kapağını 
açarak içerisindeki filtre elemanını 
alınız. 

6      Yeni filtre elemanını takınız. 
7.    Direksiyon haznesinde belirtilen Max. 

ve Min. Seviyelere dikkat ederek 
hidrolik yağı doldurunuz. 

8.    Direksiyon yağ haznesi kapağını 
takınız. 

9.     Aracı krikodan indirdikten sonra 
motoru birkaç dakika çalıştırınız ve yağ 
seviyenin altına düşen yağı maksimum 
seviyeye kadar tamamlayınız. 

 
Hava Alma 

Hidrolik kabına maksimum seviyeye kadar 
yağ doldurunuz ve hidrolik depo kapağını 
kapatmayınız. Daha sonra direksiyonu 
birkaç kez tam sağ ve tam sol yaparak 
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Deflation 

Fill	up	the	oil	into	the	hydraulic	container	up	to	
the	maximum	level	and	do	not	close	the	cap	of	
hydraulic	tank.		Revolve	the	steering	wheel	to	
right	and	left	end	several	times.	Control	the	oil	
level	and	then	if	necessary,	add	oil.	And	then	close	
the	tank	cap.	

ELECTRICAL SYSTEM
Storage battery 

Your	vehicle	has	a	24V	(2x12V)	200Ah	(optional)	
storage	battery.	

Electrolyte density 

Efficiency	of	your	storage	battery	depends	on	the	
enough	amount	and	density	of	the	electrolyte.	
Have	the	density	control	done	by	the	authorized	
service	of	the	vehicle	or	the	storage	battery.	

Electrolyte level	

Never	approach	the	storage	battery	with	matches,	
lighter	or	cigarette	when	conducting	electrolyte	
level	control.	The	electrolyte	level	should	be	1-2	
cm	over	the	plates.	Please	use	distilled	water	in	
case	of	necessary	addition.	The	vent	holes	on	the	
cap	of	the	storage	batteries	should	always	be	kept	
open.	The	caps	of	the	storage	batteries	should	
always	be	kept	closed	except	the	cases	where	
they	are	connected	to	an	external	resource	for	
charging.	

Charging the storage battery  

When you charge a discharged storage battery 
through a full charged storage battery, please 
carefully comply with the following rules. 
After	stopping	the	engine,	remove	the	negative	(-)	
terminal	first.	

•	 Do	not	touch	the	terminal	ends	of	the	storage	
batteries	with	more	than	one	metal	object	in	
the	same	time.	

•	 Connect	the	positive	(+)	terminal	to	the	storage	
battery	and	then	the	negative	(-)	one.	

Starting the engine through storage battery 
reinforcement 

When	charging,	please	make	sure	that	the	char-
ging	and	charged	batteries	have	the	same	voltage.	
When	charging	the	storage	battery:		

•	 Park	the	vehicles	properly.	
•	 Stop	both	vehicles’	engines.	Switch	off	the	
electrical	receivers.	

•	 Connect	a	terminal	of	the	first	jumper	cable	to	
the	positive	(+)	terminal	of	the	storage	batteries	
to	be	charged	and	the	other	terminal	to	the	
positive	(+)	terminal	of	the	charging	storage	
batteries.	

•	 Connect	a	terminal	of	the	second	jumper	cable	
to	the	negative	(-)	terminal	of	the	charging	sto-
rage	batteries	and	the	other	terminal	to	the	any	
metal	part	of	the	vehicle	being	charged.	

•	 Make	sure	that	the	jumper	cables	stay	far	from	
any	moveable	parts.	

In order to start the engine: 

•	 Run	the	engine	of	the	charging	vehicle	in	a	
semi-speed.	

•	 Run	the	vehicle	whose	storage	will	be	charged.	
After	starting	the	engine,	run	both	vehicles	for	
additional	three	minutes	without	removing	the	
cables.	

To disconnect the cables: 

•	 In	order	to	reduce	sudden	voltage	change,	run	
the	heater	of	the	vehicle	being	charged.		

•	 First	remove	the	negative	(-)	and	then	the	posi-
tive	(+)	terminal	of	the	jumper	cable.	

Caution 

In	order	to	prevent	voltage	changes,	do	not	switch	
on	the	headlamps.	The	sudden	changes	in	the	
voltage	may	damage	the	lamps.	
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Warnings about the storage batteries 

Never	approach	the	storage	battery	with	fire.		
Never	smoke	when	working	around	the	storage	
battery.	

1.	Always	use	safety	glasses	while	working	with	
storage	battery.

2.	Since	the	storage	battery’s	liquid	contains	sulp-
huric	acid,	do	not	allow	any	contact	with	your	
skin	or	clothes.

3.	Keep	away	the	children	and	uninformed	per-
sons	from	the	storage	battery.	

4.	When	working	with	the	storage	battery	in	a	clo-
sed	area,	please	thoroughly	ventilate	the	place.	

5.	When	apply	any	welding	process	on	the	vehicle,	
please	remove	both	terminals	(+	and	-)	of	the	
storage	battery.	

First aid

1.	If	accidently	the	liquid	of	the	storage	battery	
contacts	with	your	eyes	or	skin,	wash	your	eyes	
or	skin	with	plenty	of	water	and	immediately	go	
to	the	nearest	health	center.	

2.	If	the	storage	battery	liquid	contacts	with	your	
clothes,	immediately	change	them.	If	it	has	
already	contacted	your	skin,	thoroughly	wash	it	
with	plenty	of	water.	

FUSES

The	fuse	board	is	in	the	cabinet	at	the	right	lower	
part	of	the	glove	box.	For	any	receiver	does	not	
work	in	your	vehicle,	you	can	open	the	cap	of	
fuse	board	to	switch	on	the	fuse	tripped.	If	the	
fuse	of	the	same	receiver	is	tripped	again,	please	
apply	the	authorized	service	within	the	shortest	
time.	Please	make	sure	that	the	new	fuse	has	the	
same	amperage	with	the	replaced	one.	Never	use	
a	stronger	fuse	than	the	previous	one.	If	the	new	
fuse	breakdowns	immediately	as	the	previous	one,	
please	apply	the	authorized	service	for	controlling	
the	circuit.		Never	use	metal	objects	instead	of	the	
fuse	and	avoid	solutions	such	as	placing	objects	
(such	as	gelatin	of	cigarette	package	and	wire),	
which	have	current	transmission	characteristics,	
on	the	fuse,	a	solution	which	may	have	risk	for	the	
electrical	system.	

*	The	relays	schown		of	some	vehicles	in	blue	are	
connect	to	the	back	of	digital	display

Silecek Zaman 
Rölesi / Wiper 
Timer Relay

SİGORTALAR/FUSES RÖLELER/RELAYS

ULTRA LF 12
SİGORTA VE RÖLE ŞEMALARI

FUSES AND RELAYS SCHEMES

S6

S7

S8

S1

S2

S3

S4

S5

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1

R45 R46 R47 R48

R49 R50 R51

R37 R38 R39 R40

R41 R42 R43 R44

R52

2 3 4 5 6

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

R1 R2 R3 R4

R5

R13

R6 R7 R8

R10 R11 R12

R14 R15 R16

R9

* bazı araçlarda, mavi renkle yazılmış röleler, dijital göstergenin arkasında bağlanmıştır.

R17 R18 R19 R20

R21 R22 23 R24

R35 R36

R25 R26 R27 R28

R29 R30 R31 R32

R33 R34

7 8

1
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Sigorta Panel Bilgileri / Fuses Panel Descriptions

1 Ön ve arka sağ pozisyon Lambaları / Front and Rear Right Position Lamps

2 Ön ve Arka Sol Pozisyon Lambaları / Front and Rear Left Position Lamps

3 Sol pozisyon Lambaları / Left Side Marker Lamps

4 Sağ pozisyon Lambaları / Right Side Marker Lamps

5 Ön Üst Pozisyon Lambaları / Top Front Position Lamps

6 Ön ve Arka Sis Far Anahtarı / Front and Rear Fog Headlamp Switch

7 Tuş Anahtar Aydınlatması / Button Switch Lighting

8 Klima Kumanda ve Takograf Aydınlatma/Air Conditioner and Tachograph Illumination

1 Sağ Kısa Hüzme Far / Right Low Beam Headlamp

2 Sol Kısa Hüzme Far / Left Low Beam Headlamp
Sağ Uzun Hüzme Far / Right High Beam Headlamp
Uzun Hüzme Far İkaz Göstergesi / High Beam Headlamp Indicator

4 Sol Uzun Hüzme Far / Left High Beam Headlamp

5 Gündüz Far Göstergesi / Daytime Running Lamp Indicator

6 Gündüz Farı / Daytime Running Lamp

7 Sağ Ön Sis Farı / Right Front Fog Lamp

8 Sol Ön Sis Farı / Left Front Fog Lamp

1 Fren Lambaları / Brake Lamps
Sinyaller / Signals
Sürücü Aydınlatma / Driver Overhead Lighting
Hava Kurutucu / Air Drier 
Zaman Saati Kontaklı / Digital Watch Relay with Ignition Switch

4 Gösterge Paneli / Instrument Panel Cluster

5 Kapı Aydınlatma / Doors Lighting

6 Kapı Kumandası No:1 / Door Remote Control No:1

7 Kapı Kumandası No:2 / Door Remote Control No:2

8 Kapı Kumandası No:3 / Door Remote Control No:3

Perde / Roller Blinds for Windshield
ELC (Elektronik Seviye Ayarlaması) / ELC (Electronic Levelling Control)
Ayna Rezistansı / Rear View Mirror Heat Resistant
Motor Soğutma Sıvısı Seviye Lambası / Engine Coolant Level Indicator
Korna / Horn
Çakmak / Lighter
Su Devirdaim Pompası (Santrifüj) / Circulation pump
Engelli Rampası / Wheelchaired Ramp
Engelli Rampası İkaz Lambası / Wheelchaired Ramp Warning Light

5 Silecekler / Wipers

6 Tavan Havalandırması / Ceiling Ventilation
7 Ön Kalorifer / Front Heater

8 Koltuk Altı Kalorifer / Under Seat Heater

S1

S2

S3

S4

ULTRA LF12

Sigorta Panel Bilgileri / Fuses Panel Descriptions

3

2

3

1

2

3

4
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1 Start-Stop Butonları / Start-Stop Buttons

2 Alternatör (Şarj Dinamosu) Kontrol /Alternator Control
Kapı Hava Tahliye Valfleri / Door Air Relief Valve 
Arka Kapı Duracak Rölesi / Back Door Stop Request Relay

4 Geri Vites Rölesi / Reversing Relay
Hız Rolesi / Speed Relay
Engelli Rampa Fren Kontrol Rölesi / Wheelchaired Ramp Brake Control Relay

6 ABS 
7 Otomatik Şanzıman 15 / Transmission 15

8 Otomatik Şanzıman 15 / Transmission 15

1 Kontak Anahtar / Ignition Switch
Hız Göstergesi 30 / Speed Indicator 30
Zaman Saati 30 / Digital Clock 30

3 Far Anahtarı / Headlamp Switch

4 Elektronik Ücret Toplama Sistemi / Automated Fare Collection System

5 Motor Aydınlatma / Engine Illumination

6 Dörtlü Flaşör / Emergency Flasher System

7 Hat Göstergesi / Rollsign
Konvertör / Converter
Kapı Uzaktan Kumandası / Door Remote Control

1 Tavan Aydınlatma 1. Devre / Ceiling Lighting 1. Circuit

2 Tavan Aydınlatma 2. Devre / Ceiling Lighting 2. Circuit

3 İlave Isıtıcı / Preheater

4 Açılır Tavan Sistemi / Emergency Roof Hatch

5 Otomatik Şanzıman 30 / Transmission 30

6 ABS 30
7 Kameralar 30 / Cameras 30

8 ELC 30

1 Motor 30 / Engine 30

2 Egsoz 30 / Engine 30

3 Adblue 30
4 Adblue 15
5 Motor 15 / Engine 15

6 Kamera 15 / Camera 15
7 Radyatör Fanı / Radiator Fan

Hararet Uyarı Buzzer / High Diesel Engine Coolant Temperature Warning Buzzer
Motor Devir Yükseltme Rölesi / Engine Power Take off Activation Relay
Klima Rölesi / Air Conditioning Relay
Arka Sis Lamba Rölesi / Rear Fog Lamp Relay
Duracak Butonu Uyarı Zili / Stop Request Button Warning Bell

Silecek Zaman Rölesi / Wiper Timer Relay

S6

S5

8

S8

3

5

2

8

S7
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R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52

Gündüz Yanan Lambalar / Daytime Running Lamps

ULTRA LF12 

Kısa Hüzme Far / Low Beam Headlamp
Uzun Hüzme Far / High Beam Headlamp
Ön Sis Farları / Front Fog Lamp
Arka Sis Lambaları / Rear Fog Lamp
Park Lambaları / Park Lamps
Fren Lambaları / Brake lamps
Korna / Horn

Röle Panel Bilgileri / Relay Panel Description

Marş Sırasında Tavan Lambaları Deaktif / While starting system is operating, ceiling lamps will deactivated

Balata Aşınma İkaz Lambası / Brake Pad Wear Warning Light
Balata İkaz Diyotu / Brake Pad Wear Warning Diode
Ön cam Silecek 1 / Windshield Wiper 1
Ön cam Silecek 2 / Windshield Wiper 2
Arka Kapı Duracak İkaz Lambası / Rear Door Stop Request Warning Light
Orta Kapı Duracak İkaz Lambası / Middle Door Stop Request Warning Light
Engelli Duracak İkaz Lambası / Wheelchaired Stop Request Warning Light
Engelli Rampası İkaz Lambası / Wheelchaired Ramp Warning Light
Engelli Rampası Aktif iken Orta Kapı Deaktif / Middle Door is deactivating when wheelchaired Ramp is operated
Boş / Empty
Boş / Empty

Silecek Diyotu / Wipers Diode

Otomatik Şanzıman Marş / Transmission Starter
Geri Vites Lambası / Reversing Lights
Otomatik Şanzıman Fren Çıkış Lambaları / Output Retarder Break Lights
Engelli Rampası Aktif iken El Freni Aktif / While wheelchaired ramp is operating, hand-brake will activated
Kontak 1 / Ignition 1
Kontak 2 / Ignition 2
Kontak 3 / Ignition 3
Kontak 4 / Ignition 4
Kapı Hava Tahliye Valf Diyotu / Door Air Relief Valve Diode
Hava Diyotu / Air Diode
Kapı Diyotu / Doors Diode

Hız Rölesi / Speed Relay

Boş / Empty
Cam Isıtıcı Rölesi/ Side Window Defroster Relay
Klima Aktif iken Açılır Tavan Sistemi Kapatılması / Air conditioning is operating, Roof hatches will be closed.
Marş Sonrası Monitör / Monitor operates after starting
Kapı Hava Tahliye Valf Buzzer / Door Air Relief Valve Buzzer
Hava Basınç Uyarı Buzzer / Air Pressure Warning Buzzer
Açık Kapı Uyarı Buzzer / Door Ajar Warning Buzzer
Dijital Göstergeler için Özürlü Rampa Rölesi/ Disable Person Relay for Cluster
Duracak Uyarı Diyotu / Stop Request Warning Diode
Araç Hareket Halindeyken Kapıların Çalışmaması / Bus resumes motion, Doors are non-operating state
Açık Kapı İkaz Rolesi / Door Ajar Warning Relay

Fren Sinyali CPC4 Şase Rölesi/ ELC Brake Signal to CPC4 Ground Relay
Flaşör/Flasher

Dijital Göstergeler için Ayna Isıtıcı Rölesi/ Mirror Defroster Relay for Cluster
Dijital Göstergeler için Flaşör Rölesi/ Flasher Relay for Cluster
Dijital Göstergeler için Sağ Sinyal Rölesi/ Right Turning Signal Relay for Cluster 
Dijital Göstergeler için Sol Sinyal Rölesi/ Left Turning Signal Relay for Cluster 
Klima CPC4 Şase Rölesi/ Air Conditioner to CPC4 Ground Relay
Kapı Açıkken Gazın Çalışmaması / When the doors opens, accelerator is non-operating state

ULTRA LF12 
Röle Panel Bilgileri / Relay Panel Description
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EXTERIOR LIGHTING
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EXTERIOR LIGHTING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Part name Pcs  Color  

1 Daytime Running 
Lamp 2 White  

2 Front signal 
headlamp  2 Amber 

3 High beam headlamp  2 White  
4 Front fog lamps 2 White  

5.1 Front position lamps 2 White  
5.2 Low beam headlamps 2 White  

6 Front line lamps 2 White  

7 Rear line lamps 2 Red  

8 Rear signal lamps  2 Amber 

9 Rear position stop 
lamps  2 Red  

10 Reversing lamps  2 White  

11 Rear fog lamps  2 Red  

12 Rear back reflector 2 Red  

13 Side signal lamp  2 Amber 

14 Side marker lamp 10 Amber 

15 Rear registration 
plate lamp   White  
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DIŞ AYDINLATMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Parça İsmi Adet Renk 

1 Gündüz Farı 2 Beyaz 

2 Ön Sinyal Lambası 2 Amber 

3 Uzun Hüzmeli Far 2 Beyaz 
4 Ön Sis Lambası 2 Beyaz 

5.1 Ön Pozisyon Lambası 2 Beyaz 
5.2 Kısa Hüzmeli Far 2 Beyaz 

6 Ön Hat Lambaları 2 Beyaz 

7 Arka Hat Lambaları 2 Kırmızı 

8 Arka Sinyal Lambası 2 Amber 

9 Arka Pozisyon Stop 
Lambaları 2 Kırmızı 

10 Geri Vites Lambası 2 Beyaz 

11 Arka Sis Lambaları 2 Kırmızı 

12 Arka Geri Yansıtıcı 2 Kırmızı 

13 Yan Sinyal Lambası 2 Amber 

14 Yan İşaret Lambası 10 Amber 

15 Arka Tescil Plaka 
Lambası  Beyaz 
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Vehicle left side 
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HEADLAMPS
Removal 

If	you	want	to	remove	the	front	lamps	of	the	
vehicle:	

1.	Unbolt	the	four	bolts	at	the	front	bumper	fixed	
at	the	right	and	left	side	of	the	vehicle.	

2.	Unbolt	the	bolts	of	the	headlamps	you	want	to	
remove.	

Fixing 

Apply	the	removal	process	beginning	from	the	
last	step.	

Note: 

If	you	want	to	replace	just	the	bulb	on	the	left,	just	
remove	the	cap	of	the	fuse	board	on	the	left	side	
of	the	vehicle	without	removing	the	headlamp	
moulding	and	assembly.	By	unbolting	the	bolts	
fixing	the	cap	on	the	left	side	of	this	compart-
ment,	you	can	open	the	cap	to	change	the	bulbs.	
In	order	to	replace	the	lamps	on	the	right	front	of	
the	vehicle,	unbolt	the	butterfly	bolts	fixing	the	
electrical	board	at	the	right	side	of	the	vehicle	to	
remove	the	cap.	

Settings 

Have	your	vehicle’s	headlamp	alignment	done	
by	the	authorized	service.	If	you	have	to	align	the	
headlamps	without	beam	setter	in	emergency	
cases,	secure	the	vehicle	on	a	smooth	ground	
and	switch	off	one	of	the	headlamps	to	align	the	
other.	If	you	need	to	realign	the	headlamps,	you	
can	align	the	headlamp	through	the	holes	on	the	
far	moulding	by	using	the	vertical	and	horizontal	
setting	screw.	Repeat	the	same	procedures	for	the	
other	headlamps.		

WIPER ARMS 

In	order	to	unfix	the	wiper	arm,	remove	the	
retaining	nut	of	the	arm	to	detach	it	from	the	axle.	
After	adjusting	the	wiping	area,	fix	the	arm	with	
the	axle	and	then	screw	the	nut.	

Windshield wipers

In	order	that	the	windshield	can	be	wiped	suffici-
ently,	renew	the	wipers	once	a	year.	To	remove	the	
wiper,	lift	it	up	from	the	windshield;	remove	the	
hose	and	the	screw	to	detach	the	wiper	from	the	
arm.	Attach	a	new	wiper	to	the	arm.	You	can	only	
change	the	wiper	rubber.	

Caution 

In winter conditions, before running the wiper-
motor, please control if the wiper rubbers stick 
to the windshield. Particularly at the beginning 
of the winter, the wiper rubbers should be 
examined and renewed if they have been worn. 
The interior mechanism of the wipers should 
be changed by the authorized service. 

WIPER TANK

The	wiper	tank	is	located	at	the	left	front	of	the	ve-
hicle	in	the	fuse	board	cover.	In	dusty	and	muddy	
conditions,	the	washer	liquid	is	filled	up	by	ope-
ning	the	special	plastic	cabinet	cap.	The	washer	
liquid	consists	of	water	and	cleaning	liquid.	The	
washer	liquid	should	have	a	characteristic	to	pre-
vent	freezing.	Please	never	add	antifreeze	to	this	
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FARLAR 
Sökme 

Aracın önündeki lambaları komple sökmek 
istediğinizde;  

1. Aracın ön tamponunun sağında ve 
solundaki toplam 4 adet cıvatayı 
sökünüz. 

2. Sökmek istediğiniz farların 
cıvatalarını sökünüz. 

Takma  

Takma işlemi için sökme işlemini sondan 
başlayarak tekrarlayınız. 

Not 

Sadece ampul değiştirmek için, far 
çerçevesini ve far komplesini sökmeden, 
aracınızın sol lambalarını değiştirmek için, 
aracın sol yanındaki sigorta panosu 
kapağını kaldırınız. Bu bölümün solundaki 
kapağı tutan cıvataları söküp kapağı açarak 
lambaları değiştirebilirsiniz. Aracın sağ ön 
tarafındaki lambaları değiştirmek için 
elektrik pano kapağının sağındaki kapağı 
tutan kelebekleri sökerek kapağı çıkarınız. 

Ayarlar 

Aracınızın far ayarlarını yetkili servisinizde 
yaptırınız. Acil durumlarda far ayar aleti 
olmaksızın ayar yapmanız gerekirse aracı 
düz bir zemine çekiniz; bir farı kapayarak 
diğerinin ayarını kontrol ediniz. Yeniden 
ayar yapmanız gerekirse far çerçevesini 
sökmeden çerçeve üzerindeki oluklardan, 
lamba üzerinde bulunan yatay ve dikey 
ayar vidalarından gerekli ayarı yapınız. 
Aynı işlemleri diğer farlar için tekrarlayınız. 

 

CAM SİLECEĞİ KOLLARI 
Cam sileceği kolunu çıkarmak için kolun 
tespit somununu söküp kolu milden 
çıkarınız. Kolun cam silme alan ayarını 
uygun bir biçimde yaptıktan sonra kolu 
mile yerleştirip, somunu sıkınız. 

Cam silecekleri 

Camın yeterli biçimde temizlenebilmesi 
için, cam sileceklerini yılda bir yenilemeniz 
gerekir. Sileceği çıkarmak için kolu camdan 
yukarı kaldırınız, hortumu çıkarınız, 
üzerindeki somunu söküp vidayı çıkararak 
sileceği koldan ayırınız. Kol ucuna yeni bir 
silecek takınız. Sileceğin yalnızca lastiği de 
yenilenebilir. 

Dikkat 

Kış şartlarında silecek motorunu 
çalıştırmadan önce silecek lastiklerinin 
cama yapışmış olmadığını kontrol edin. 
Özellikle kış mevsimine girerken silecek 
lastikleri muayene edilmeli, eskimişse 
yenilenmelidir. Silecek iç mekanizması 
yetkili serviste değiştirmelidir. 

 

CAM YIKAMA SU DEPOSU 

 

Cam yıkama su deposu aracın sol ön 
tarafında, sigorta panosu kapağı içerisinde 
bulunmaktadır. Tozlu ve çamurlu 
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liquid.	For	adjusting	the	spray	nozzles,	use	a	flat	
screwdriver	to	turn	it	to	the	desired	direction.	The	
nozzles	have	an	adjustment	that	allows	flushing	
the	water	to	the	highest	point.	During	adjustment,	
be	careful	not	to	damage	the	nozzle	holes.	

TIRES 

For driving safety: 

•	 Please	always	control	if	the	tire	pressures	are	
proper.

•	 In	the	cases	where	you	have	to	drive	on	the	
walkway,	do	not	allow	the	tire	sidewalls	rub	
the	walkway.	Cross	the	walkway	with	a	vertical	
angle	and	slowly	as	much	as	possible.	

•	 Have	the	tire	wear	controlled.	Please	not	that	
the	worn	tires	will	decrease	the	road	handling	
capability	during	driving	and	braking.		

•	 Exchange	the	tires	in	specified	periods	to	allow	
an	equal	wear.	

Tire changing 

Before changing the tires, please take the follo-
wing measures:

•	 Park	your	vehicle	in	a	way	not	to	impede	the	
traffic.	

•	 Pull	the	hand	brake;	skid	your	vehicle	if	you	
have	parked	it	on	a	slope	ground.	

•	 Please	Note	that	the	ground	where	the	tyre	jack	
is	placed	should	be	hard.	

•	 Place	the	arm	under	the	axle	and	then	take	up	
the	space.	

•	 Loosen	the	wheel	nut	½	cycles.	Use	the	tyre	jack	
to	lift	the	tire	until	the	tire	disengages	with	the	
ground.	

•	 Remove	the	wheel	nuts	and	then	the	tire.	

Tire mounting 

•	 Place	the	spare	tire	to	the	wheel	studs.	Use	the	
wheel	nut	to	screw	the	wheel	nuts.	

•	 Lift	down	the	vehicle	through	tyre	jack	and	hold	
it	on.	

•	 Screw	the	wheel	nuts	reciprocally.	

Caution 

During	the	vehicle	is	lifted	up	by	the	tyre	jack,	
never	get	under	the	vehicle	and	start	the	engine.	

Controlling tire pressure	

Please	Note	that	the	tire	pressure	should	be	
between	110-116	PSİ	(7.5-8	bars).		Examine	the	
tires	once	a	week	or	two	weeks	at	the	latest.	In	
addition,	control	the	pressure	of	the	spare	tire	as	
well.	The	improper	tire	pressure	both	shorten	the	
lifetime	of	the	tire	and	makes	vehicle	handling	
difficult,	decreasing	the	driving	safety.		

Caution	

Examine the tire pressures when the tires are 
cold. 

MEASURES TO TAKE IN THE CASE OF LONG-
TERM (MIN. 6 MONTHS) NON-OPERATION OF 
THE VEHICLE	

Vehicle components protection

1.	 Drain	the	engine	lubricant.	
2.	 Fill	up	the	crank	case	with	anti-corrosion	as	

much	as	its	oil	capacity.		
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temizlemek için kullanılan cam yıkama 
karışımı, özel plastik kabin kapağı açılarak 
doldurulur. Cam yıkama karışımı su ile 
temizleme sıvısından oluşur. Temizleme 
sıvısı, ayrıca kışın donmayı önleyecek 
özellikte de olmalıdır. Bu karışıma asla 
antifriz eklenmemelidir. Püskürtme 
memeleri ayarı için, meme deliğine düz 
tornavida sokularak istenilen yöne 
çevrilmelidir. Meme, cam sileceğinin cam 
üzerinde ulaştığı en yüksek noktaya su 
püskürtecek şekilde ayarlanmalıdır. 
Ayarlama yaparken meme deliğinin 
zedelenmemesine dikkat ediniz. 

LASTİKLER 

 

 

Sürüş güvenliği için; 

• Daima lastik hava basınçlarınızın 
uygun olduğunu kontrol ediniz. 
 

• Kaldırıma çıkmanız gerektiği 
durumlarda lastik yanaklarının 
kaldırıma sürtmeyecek şekilde 
olabildiğince dik açı ile yaklaşınız ve 
yavaş çıkınız. 
 

• Lastik aşıntılarını kontrol ettiriniz. 
Aşınmış lastiklerin sürüş ve 
frenleme esnasında yol tutuş 

kabiliyetini azaltacağı 
unutulmamalıdır. 
 

• Belirli periyotlarda tüm lastiklerin 
aynı oranda aşınmasını sağlamak 
için lastiklerin yerlerini değiştiriniz 

Lastik değiştirme 

Lastiğinizi değiştirmeden önce aşağıdaki 
önlemleri alınız 

• Aracınızı trafiğe engel olmayacak 
şekilde park ediniz. 

• El frenini çekiniz, aracınız eğimli bir 
yerde ise lastiklere takoz koyunuz. 

• Kriko yerleştirilecek zeminin sert 
olmasına dikkat ediniz. 

• Kolu dingil altına yerleştiriniz ve 
boşluğunu aliniz. 

• Bijon somunlarını ½ tur gevşetiniz. 
Krikoyu kullanarak tekerlek yerden 
kesilinceye kadar aracı kaldırınız. 

• Bijon somunlarını söküp tekerleği 
çıkarınız. 

Lastiğin takılması 

• Yedek lastiği bijon saplamalarına 
yerleştiriniz. Bijon somunlarını 
bijon anahtarı ile sıkarak boşluğunu 
alınız. 

• Aracı krikodan indiriniz ve krikoyu 
alınız. 

• Bijon somunlarını karşılıklı olarak 
sıkınız. 
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3.	 	The	rate	of	antifreeze	in	the	coolant	should	
be	50%.	

4.	 Drain	the	lubricants	of	gearbox	and	differen-
tial,	and	fill	up	the	relative	lubricants.		

5.	 After	filling	up	anti-corrosion,	drive	the	vehic-
le	unloaded	for	10	minutes	with	maximum	
1500	rpm	and	20	km/h	speed.	

6.	 After	stopping	the	engine,	make	sure	that	
there	are	no	points	to	open	atmosphere	in	
the	lubrication	and	fuel	system.	If	any,	please	
cover	these	points	with	oil	paper	or	packing	
tape.	

7.	 After	completing	the	anti-corrosion	proces-
ses,	wait	for	the	engine	temperature	decrea-
ses	to	the	environment	temperature.

8.	 Loosen	the	fan	belt,	and	then	remove	it.	
9.	 Properly	close	the	air	filter	intake	pipe.		
10.	 Cover	the	alternator	with	a	piece	of	cellular	

clothing.	
11.	 If	you	will	conserve	the	engine	in	an	open	air,	

wrap	it	with	a	water-proof	cover.	Do	not	use	
covers	such	as	vinlex	type	which	may	result	in	
water	condensation	and	therefore	oxidation.	

PREPARING THE VEHICLE FOR OPERATION 
AFTER A LONG-TIME STORAGE

1.	 Remove	the	sealing	tapes	placed	on	the	
inlets	open	to	the	atmosphere.

2.	 Drain	the	anti-corrosive	liquids	which	you	fil-
led	up	in	to	the	units	(crank	case,	fuel	system,	
gearbox	and	differential).	

3.	 Fill	up	all	components	with	the	advised	lubri-
cants,	and	the	fuel	tank	with	diesel	fuel.	

4.	 Drain	the	coolant	(water	+	antifreeze),	and	
refill	it	up.		

5.	 	Change	the	fuel	filter,	fuel	sedimenter,	oil	
filter	and	air	filter.	

6.	 Fasten	and	adjust	the	fan	belt.	
7.	 Remove	the	turbo	unit	oil	feed	pipe	and	pre-

lube	it	using	oil	feeder.		
8.	 Deflate	the	air	in	the	fuel	system.	
9.	 Run	the	engine	in	idle	speed	for	five	minutes	

and	observe	that	if	the	fluid	temperature	
warning	lamp	is	off.		

10.	 Gradually	increase	the	engine	speed	up	to	

the	cranking	speed	and	then	run	it	unloaded	
for	ten	minutes.	

11.	 Observe	that	the	engine	oil	pressure	and	
the	coolant	temperature	have	reached	the	
nominal	values	and	the	engine	sound	and	
vibration	are	ordinary.	

Parking 

1.	Park	the	vehicle	on	a	smooth	and	firm	ground.
2.	If	several	or	more	vehicles	are	parked,	the	space	
between	two	vehicles	(between	the	bumpers)	
should	be	at	least	30	cm.	

3.	The	vehicle	should	be	parked	at	least	6	m	far	
from	the	park	boundary	wall	(fence	and	etc.)	

4.	The	parking	area	should	not	be	below	the	high	
voltage	transmission	lines	or	close	to	the	indust-
rial	wastes	and	there	should	not	be	any	plants	
with	the	parking	ground.	

Storage battery

1.	Remove	both	terminals	of	the	storage	battery.		
2.	Control	the	voltage	of	the	storage	battery	every	
month	(in	summer)	or	every	three	months	(in	
winter).		

3.		The	observed	values	should	not	be	less	than	
12,3	volts.	If	fewer,	please	charge	it.	

Safety 

1.	The	tire	air	pressures	should	have	the	nominal	
values	and	the	vehicle	should	be	taken	to	the	
axle	stand.	

2.	The	fuel	tank	lid	should	safely	be	locked	and	
secured.	

3.	The	essential	measures	should	be	taken	to	
protect	the	instrument	panel,	body	paint,	seat	
cover	and	etc.	from	any	deformation	due	to	
heat	and	sun.	
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YOUR COMPLAINTS

	 Our	primary	aim	is	to	be	worthy	of	the	trust	you	feel	against	AKIA	HESS,	provide	you	with	a	
better	service,	and		conclude	our	sales	and	after-sales	services	with	customer	satisfaction.	In	this	sense,	
it	will	be	possible	to	determine	the	quality	of	our	products	and	services,	and	if	necessary,	to	take	mea-

sures	in	time	only	if	you	convey	us	your	opinions,	desires,	ideas	and	critics.	

	 If	you	have	any	problem	or	would	like	to	convey	us	any	desire	or	critics,	AKIA	HESS	will	
always	be	ready	to	support.	

	 Thanks	for	your	interest	and	trust	in	advance.	
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WARRANTY AND PERIODIC 
MAINTENANCE
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AFTER-SALES WARRANTY AND MAINTENANCE 

After-sales,	your	vehicle	is	under	warranty	for	24	months	or	200,000	km	(of	which	is	earlier)	in	order	to	
provide	operation	for	years	without	problems	and	to	preserve	it	at	its	first	performance.	

In	this	section,	you	will	find	descriptions	on	how	you	will	benefit	from	the	warranty,	what	you	should	do	
against	various	failures,	how	you	will	keep	your	vehicle’s	performance	high,	and	about	service.	

VEHICLE DELIVERY AND MAINTENANCE 

Before	delivering	the	vehicle,	it	is	subjected	to	some	tests	and	examinations.	Therefore,	it	can	be	reliably	
put	into	service.	

The	warranty	coverage	will	support	you	at	many	points	with	AKIA	HESS	assurance.	

VEHICLE MECHANIC AND SPARE PART ASSURANCE 

The	original	and	cost-effective	spare	parts	and	maintenance	ease	provided	by	our	company	will	help	the	
user.	

Your	vehicle	is	under	warranty	of	AKIA	HESS	for	24	months	or	200,000	km,	which	is	earlier.	

WARRANTY COVERAGE

All	components	of	your	vehicle	are	under	the	warranty	of	our	company.	In	relation	to	the	warranty,	the	
following	points	should	be	taken	into	account:	

The	warranty	includes	recovering	the	failures	arisen	from	material,	workmanship	and	installation	faults	
(fabrication	faults)	within	the	warranty	period	without	asking	for	payment	for	materials	replaced	and	
workmanship	at	the	authorized	AKIA	services,	except	the	cases	described	below.		

The	repair	period	the	vehicle	changes	according	to	the	features	of	the	failure	or	breakdown.	The	repair	
period	begins	when	the	vehicle	is	delivered	to	the	service	station,	or	if	not	station,	to	the	vendor,	dealer,	
agency,	representative,	importer	or	manufacturer	successively.	Within	the	warranty	period,	no	fee	will	be	
demanded	for	the	replaced	components	in	case	of	any	failures	due	to	both	materials	and	workmanship	
or	manufacturing.	

TERMS OF WARRANTY

In	order	to	benefit	from	the	warranty,	the	vehicle’s	periodic	maintenances	should	have	been	carried	out	
at	the	authorized	AKIA	in	time	and	per	mileages	specified,	and	the	relative	documents	and	slips	should	
be	presented.	The	advises	both	by	the	manufacturer	and	authorized	services	in	relation	to	the	vehicle	
operation	after	finding	the	failure	and	before	the	repair	should	definitely	be	complied	with.	In	such	cases,	
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never	use	the	vehicle.		On	the	contrary,	all	responsibilities	of	the	new	failures	or	actions	that	make	the	
failure	more	serious	will	belong	to	the	customer.	In	this	case,	the	warranty	responsibility	will	be	null.		

Immediately	after	finding	the	failure,	the	vehicle	should	be	taken	to	the	authorized	AKIA	service	in	order	
that	the	vehicle	can	be	fixed	in	the	normal	period.	The	purpose	of	this	measure	is	to	secure	the	safety	of	
the	vehicle	owner	and/or	the	passengers	and	prevent	more	serious	failures	or	breakdowns.	If	the	failure	
becomes	more	serious	due	to	the	fact	that	the	customer’s	failure	to	take	the	vehicle	to	the	authorized	
service	and/or	late	take	to	the	same	will	result	in	your	car	to	remain	out	of	the	warranty	coverage.		

GENERAL TERMS 

It	is	essential	that	this	warranty	certificate	be	arranged	by	the	authorized	vendor,	and	the	delivery	form	
be	signed	by	both	the	purchaser	and	vendor.	

In	case	of	any	discrepancies	occur	between	the	vehicle	owner	and	the	service	stations,	the	vehicle	ow-
ners	should	notice	in	written	the	AKIA	HESS	Otomotiv	Karoser	İmalat	San.	Tic.	Ltd.		Şti.	

The	failures	arisen	from	using	the	vehicle	contrary	to	the	instructions	in	the	operating	manual	are	exclu-
ded	from	the	warranty	coverage.	

SITUATIONS NOT COVERED BY THE WARRANTY 

•	 Any	consumable	materials	(fuel,	oil,	oil	seal,	injector,	seals	except	the	cylinder	cap	seal,	brake	pad,	
wiper	rubbers,	filter,	and	bulb	and	etc.)	

•	 Wear	of	the	paint	of	the	vehicle,	tire	components,	seats,	carpet	modules,	soft	covering	in	time
•	 Periodic	maintenances	
•	 Maintenance	and	lubrication	requested	by	the	customer.	
•	 Every	kind	of	maintenance	and	repair	expenditures	for	wear	(in	brake	and	V	belt)	arisen	from	ordinary	
operation,	accident	or	misuse.	

•	 Any	failures	or	breakdowns	arisen	from	traffic	accidents,	fire,	flood,	earthquake	or	any	other	external	
factors	

•	 Any	failures	arisen	from	using	spare	parts	apart	from	the	original	ones	accepted	by	AKIA	HESS			
•	 Any	failures	arisen	from	modifications	not	accepted	by	AKIA	HESS.	
•	 Any	failures	result	from	any	external	or	surrounding	factors,	traffic	accidents,	fire,	flood,	chemical	fac-
tors	or	other	surrounding	factors	

•	 Any	failures	results	from	misuse
•	 All	damages	and	expenditures	results	from	theft	
•	 Any	material	and	spiritual	damages	and	loss	to	the	third	parties	due	to	any	failures	and	accident		
•	 Income	profit	losses	and	other	material	and	spiritual	damages	due	to	failures	or	accidents	
•	 The	numbers	on	the	vehicle	and	main	components	including	engine,	chassis,	fuel	pump,	steering	
wheel,	transmission	box,	differential,	webasto,	tachometer	

•	 Failures	arisen	from	lack	of	oil,	antifreeze,	coolant	and	etc.	
•	 Failures	arisen	from	use	of	improper	fuel	
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•	 Any	damages	to	the	vehicle	arisen	from	any	repair,	service,	modification	done	by	the	vehicle	owner	
that	may	negatively	affect	the	vehicle’s	performance	and	safety	

•	 Overloading	the	vehicle		
•	 Failures	arisen	from	removing	or	destroying	the	seals	and	warranty	labels	on	the	vehicle	
•	 In	such	cases,	the	purchaser	shall	not	have	the	right	to	request	cancellation	of	the	sales	contract	or	
cover	the	damages.	For	any	damages,	the	customer	may	not	have	the	right	to	claim	for	compensation	
for	any	business	loss,	spiritual	loss	and	etc.	arising	from	the	shipment	of	the	vehicle	and	the	period	that	
the	vehicle	is	out	of	service.	

SITUATIONS OF THE WARRANTY COVERAGE SUSPENSION 

•	 Operating	the	vehicle	contrary	to	the	instructions	specified	in	the	manual	
•	 Having	the	vehicle	repaired,	modified	or	disassembled	by	the	service	stations	not	authorized	by	AKIA	
HESS	

•	 Making	modifications	and	adaptations	which	have	not	been	anticipated	or	allowed	by	the	manufactu-
rer	and	without	complying	with	technical	advices	by	the	manufacturer	

•	 In	the	cases	where	the	failures	result	from	the	ignorance	of	the	user	or	purchaser	or	non-compliance	
with	the	instructions	in	the	operating	manuals	and	maintenance	forms	

•	 Changes	to	the	mileage	counter	or	any	inconsistency	with	the	mileage	of	the	vehicle.	

RESTRICTIONS 

•	 The	customer	is	completely	responsible	for	the	cases	where	the	vehicle	is	used	out	of	use	of	purpose	
and	overloaded;	and	the	failures	arisen	from	such	cases	are	out	of	warranty	coverage.	

•	 No	changes	may	be	made	to	the	manufacturing	form,	running	and	aesthetic	appearance	of	AKIA	HESS	
products.	

•	 The	indirect	costs	such	as	fee	for	phone	calling,	time	wasting	or	commercial	losses	are	out	of	warranty	
coverage.	

•	 In	case	of	any	breach	of	the	abovementioned	terms,	AKIA	HESS	reserves	its	right	to	claim	legal	
compensation,	and	the	warranty	will	automatically	be	null	and	will	not	cover	any	damages	to	life	and	
property	as	a	result	of	any	accident.	
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POTENTIAL FAILURES AND PROBABLE CAUSES 

66 
 

POTENTIAL FAILURES AND PROBABLE CAUSES  
 

FAILURE PROBABLE CAUSES MEASURES  
 
 

Engine does not crank  
    Storage battery has been discharged 

/failed    Change / Charge /Replace 

    Cranking motor / battery cable failed or 
the connections are loose  

  Change /  Correct / Replace / 
Apply the Authorized Service 

    Solenoid switch /gear stuck in  
  Move the flywheel to remove 
jamming / 

Apply the Authorized Service 
    Cranking  Motor failed  Apply the Authorized Service 

    There is a failure with the electronic 
control system  

  Control if it has a fault code and 
Apply the Authorized Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Engine is hardly running / 
Engine does not run (cranking 
motor does not run regularly)  

    Air intake pump (on the oil trap filter) 
failed  

 Replace, and deflate the air in the 
system  

    Air filter/air suction pipes blocked (the 
air suction warning light on the warning 
light panel should illuminate. If not, the 
sensor is faulty)  

 Change / clean / Replace 

    Poor quality fuel/it contains high rate of 
water or sludge   

      Change / Replace 

   Heater plug failed        Apply the Authorized Service 

    The belt is loose/worn/cut        Change/ Replace 

Valve timing is broken down  Adjust / Apply the Authorized 
Service 

    Fuel feeding pump failed     Apply the Authorized Service 

 Injector hoses / injectors failed or 
another internal engine failure/damage  

      Apply the Authorized Service 

    Failure in electronic control system   Control if it has fault code and 
Apply the Authorized Service 
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FAILURE PROBABLE CAUSES MEASURES  
 

    There is air in the fuel system / the 
system intakes air  

     Deflate the air of the system / control if there is 
any fracture, split, loose in the fuel line. Repair and 
replace the damaged parts  

Engine stalls / 
Revolutions 
overturned  

 Poor quality fuel/it contains high rate of 
water or sludge   

 Change / Replace 

     Belt is loose      Change/ Replace / tighten it up 

  Injectors failed  Apply the Authorized Service 

  Valve timing is broken down Adjust/Apply the Authorized Service 

     Failure in the engine      Apply the Authorized Service 

r filter/air suction pipes blocked (the air 
suction warning light on the warning 
light panel should illuminate. If not, 
the sensor is faulty) 

     Change / Clean /  Replace 

    Failure in the electronic control system  Control if there is a fault code and Apply the 
Authorized Service 

 
    Failure in SCR system      Control if there is a fault code and Apply the 

Authorized Service 
     Adblue tank empty       Change / Add  
 

    Engine oil level high       Discharge as required  
 

    Fuel filters/fuel sedimenter blocked       Replace 
 

Blockage in the exhaust or muffler       Change / Apply the Authorized Service 

Low engine power 
/ power loss  

 Air filter/air suction pipes blocked  
 Change / Replace 

    Belt is loose /worn       Change/ Replace / tighten it up 
  Blockage in fuel line   Apply the Authorized Service 

 
     Intercooler (air suction cooling unit) 

failed      Apply the Authorized Service 
 

    Valves are worn      Apply the Authorized Service 
 

    Leakages in fuel line / air suction line      Change/ repair / Apply the Authorized Service 
 

    Injectors failed      Apply the Authorized Service 
 

    Failure in the electronic control system       Control if there is a fault code and Apply the 
Authorized Service 

     An internal problem in the engine       Apply the Authorized Service 
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67 

 

FAILURE PROBABLE CAUSES MEASURES  
 

    There is air in the fuel system / the 
system intakes air  

     Deflate the air of the system / control if there is 
any fracture, split, loose in the fuel line. Repair and 
replace the damaged parts  

Engine stalls / 
Revolutions 
overturned  

 Poor quality fuel/it contains high rate of 
water or sludge   

 Change / Replace 

     Belt is loose      Change/ Replace / tighten it up 

  Injectors failed  Apply the Authorized Service 

  Valve timing is broken down Adjust/Apply the Authorized Service 

     Failure in the engine      Apply the Authorized Service 

r filter/air suction pipes blocked (the air 
suction warning light on the warning 
light panel should illuminate. If not, 
the sensor is faulty) 

     Change / Clean /  Replace 

    Failure in the electronic control system  Control if there is a fault code and Apply the 
Authorized Service 

 
    Failure in SCR system      Control if there is a fault code and Apply the 

Authorized Service 
     Adblue tank empty       Change / Add  
 

    Engine oil level high       Discharge as required  
 

    Fuel filters/fuel sedimenter blocked       Replace 
 

Blockage in the exhaust or muffler       Change / Apply the Authorized Service 

Low engine power 
/ power loss  

 Air filter/air suction pipes blocked  
 Change / Replace 

    Belt is loose /worn       Change/ Replace / tighten it up 
  Blockage in fuel line   Apply the Authorized Service 

 
     Intercooler (air suction cooling unit) 

failed      Apply the Authorized Service 
 

    Valves are worn      Apply the Authorized Service 
 

    Leakages in fuel line / air suction line      Change/ repair / Apply the Authorized Service 
 

    Injectors failed      Apply the Authorized Service 
 

    Failure in the electronic control system       Control if there is a fault code and Apply the 
Authorized Service 

     An internal problem in the engine       Apply the Authorized Service 
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FAILURE PROBABLE CAUSES MEASURES  

     Low coolant level       Add as much as required  
     Engine oil level is very low      Add as much as required 
 

Blockage in the exhaust or muffler       Change / Apply the Authorized 
Service 

 
    Belt is worn/cut/loose       Change / Replace / tighten it up  

     Radiator cores are blocked / damaged       Clean/ repair/ Replace 

Coolant is overheated  Fan damaged   Replace 
/ the heat increases 
quickly  

 Vent grilles on the vehicle are blocked / the 
front part is blocked   Change /Clean 

     Leakage in the cooling system / the system 
take in air      Change / repair / deflate the system  

     Thermostat failed      Replace / Apply the Authorized 
Service 

 Circulation system failed       Apply the Authorized Service 
 

    Air line is blocked       Change / Apply the Authorized 
Service 

Engine emits smoke – 
blue   

 Oil level is too high  
Drain as much as required  

 There are internal leakages in the engine  Apply the Authorized Service 

Engine emits smoke – 
white                

Running temperature is under the limit value  Apply cool engine running method 
(see Running and Operation” section)  

 Heater plug failed       Apply the Authorized Service 
 

    Poor quality fuel / it contains high rate of 
water and/or sludge  Change / Replace 

      Water entrance into the cylinders 
/combustion space       Apply the Authorized Service 

 
     Fuel filters / water sedimenter is blocked      Replace 

Engine emits smoke – 
black  

Air filter/air suction hoses are blocked (air 
suction warning light on the warning lights 
panel illuminates)  

Change/ Clean / Replace 

Injectors failed  Apply the Authorized Service 

Engine is overloaded      Change 
 

    Valve timing is broken down      Adjust / Apply the Authorized Service 

 An internal problem in the engine      Apply the Authorized Service 
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69 
 

 

FAILURE  PROBABLE CAUSES MEASURES  

High fuel 
consumption  

Air filter/air suction hoses are blocked (air 
suction warning light on the warning lights 
panel illuminates) 

Change / Clean / Replace 

Blockage in the exhaust or muffler      Change / Apply the Authorized Service 

    Blockage in the fuel line      Change/ Apply the Authorized Service 

    Poor quality fuel / it contains high rate of 
water and/or sludge      Change / Replace 

    Injectors failed      Adjust 

    There is a problem with the Electronic 
Control System     Apply the Authorized Service 

    An internal failure with the engine      Apply the Authorized Service 

Low oil pressure  

Blockage in the oil pipes  Change / repair / Apply the Authorized 
Service 

    Oil pressure switch failed      Replace / Apply the Authorized Service 

    There is a mechanic problem in the 
lubrication system  Consult with the authorized service  

Engine consumes oil  

The oil is over the MAX level Change: The engine oil level should be 
between MIN and MAX lines  

    Improper engine oil is used      Change /Replace with proper oil  

    Engine oil becomes dirty / spoilt      Change  

    Oil mixed in with fuel, the oil becomes 
thinner      Consult with the authorized service  

Crankcase ventilation is blocked / failed      Change / Replace 

    An internal problem with the engine      Apply the Authorized Service 

Engine knocking / a 
mechanic sound  

 Poor quality fuel; early/late flash Replace with proper fuel  

    Engine oil is dirty / spoilt      Replace 

    Valves are excessively tightened /unadjusted      Change / Adjust 

    An internal problem with the engine       Apply the Authorized Service 
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MAINTENANCE 
TYPE 

MAINTENANCE PERIODS 

 

With Automated Gearbox  

MAINTENANCE A 

(overhaul) 

Per 35000 km 

 

 

MAINTENANCE B 

(Periodic Maintenance) 

Per 17500 km 

 

MAINTENANCE C 

(First Maintenance) 

First 5000 km 

MAINTENANCE D  

(Weekly Maintenance) 

Weekly maintenance by the user  

MAINTENANCE E 

(Daily Maintenance) 

Daily maintenance by the user  

 

 

 

 

MAINTENANCE PERIODS
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OPERATIONS TO CONDUCT 
MAINTENANCE TIMES  

A B C D E 

EN
GI

N
E 

Engine oil level control      x 

Engine oil replacement  x     

Engine oil filter replacement  x     

Fuel filter replacement  x     

Dewater the fuel sedimenter  x x x x  

Check the poly-v-belt for wear and damage x     

Replace-v-belt. Only with engine power take-off 
at the front, refrigeration unit x     

Replace Diesel Particle Filter Per 70.000 km 

Replace AdBlue Filter Once in two years 

Fuel sedimenter filter replacement  x     

Coolant level control  x x x   

Change the coolant of the cooling system 
cleaning the system  x     

Visco oil and visco oil filter change  Per 105.000 km 

Antifreeze rate control  x x    
Viscous fan body control and cleaning (In some 
models) x     

Injector control Per 70.000 km 

Adjust the valve clearance  Per 70.000 km 

Turbo-lntercooler units and air suction system 
connections control  x x x   

Air filter component control (replace if 
necessary) and body cleaning  x x x x  

Air filter indicator control      x 

Engine ventilation control  X     

Removing the water and sediment in the fuel 
tank  x x    

Indicator lamps : function check Once a year 

Exhaust system leakage control  Once a year 

DR
IV

EL
IN

E 

Gearbox oil level control   x    

Gearbox oil change  Per 120.000 km  

Differential oil level control  x x    

Differential oil change  Per 60.000 km 

Cardan shaft and connections control   x    
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OPERATIONS TO CONDUCT 
MAINTENANCE TIMES 

A B C D E 

ST
EE

RI
N

G
 S

YS
TE

M
 A

N
D 

U
N

DE
R 

FR
AM

E 
 

Hydraulic steering wheel oil level control   x x x  

Hydraulic steering wheel oil and filter change  x     

Hydraulic steering wheel play control  x x x   

Tire pressure and wear control   x   x 

Wheel nut tightness control   x  x  

Front axle bearing maintenance  Per 105.000 km 

Rear axle bearing  Per 280.000 km 

Torque arms control  x x x   

Shock absorber and connections control  x x x   

Front alignment balance adjustment control  Per 105.000 km  

BR
AK

E 
SY

ST
EM

 

Draining water in the brake air tubes  x x x  x 

Hand and foot brake functionality control   x    

Brake anchor plate screw tightness control  x  x   

Air dryer valve filter replacement  x     

Brake system overhaul   x     

Lining thickness and space control  x x x   
Storage battery acid level control and pure water 
addition  x x x x  

EL
EC

TR
IC

 S
YS

TE
M

 İ 

Storage battery terminals cleaning and 
lubrication  x     

Cranking motor functionality control  x     

Alternator control  x     

Full electric installation control  x     

Lamps control (headlamps, signals etc.)     x 

Warning symbols control (in terms of 
functionality)      x 

GE
N

ER
AL

 

Leakage/escape control (hydraulic, air, oil, fuel, 
water)  x x x  x 

Windshield wiper arm and water level control     x  

Mirrors control     x 

Walk around the vehicle for general control      x 

General greasing  x x x   
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PERIODIC MAINTENANCE AND 
WARRANTY RECORDS



66 USAGE AND WARRANTY MANUELultra-lf 12

74 
 

VEHICLE MODEL     CHASIS  NO   

MAINTENANCE 
GROUP     ENGINE NO   

VEHICLE MILEAGE  OR   WARRANTY NO   

RUNNING HOUR    DATE   

        SERVICE SIGNATURE AND SEAL 

CONDUCTED MAINTENANCE AND REPAIR   

           

  

  

    

  

  

    

OPERATIONS CONDUCTED UNDER WARRANTY COVERAGE    

          

  

  

    

          

VEHICLE OWNER       

SIGNATURE AND SEAL 

 

    

          

     NOTE: The fee for the consumables such as oil, filter and etc. will be covered by the customer.  
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74 
 

VEHICLE MODEL     CHASIS  NO   

MAINTENANCE 
GROUP     ENGINE NO   

VEHICLE MILEAGE  OR   WARRANTY NO   

RUNNING HOUR    DATE   

        SERVICE SIGNATURE AND SEAL 

CONDUCTED MAINTENANCE AND REPAIR   

           

  

  

    

  

  

    

OPERATIONS CONDUCTED UNDER WARRANTY COVERAGE    

          

  

  

    

          

VEHICLE OWNER       

SIGNATURE AND SEAL 

 

    

          

     NOTE: The fee for the consumables such as oil, filter and etc. will be covered by the customer.  
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74 
 

VEHICLE MODEL     CHASIS  NO   

MAINTENANCE 
GROUP     ENGINE NO   

VEHICLE MILEAGE  OR   WARRANTY NO   

RUNNING HOUR    DATE   

        SERVICE SIGNATURE AND SEAL 

CONDUCTED MAINTENANCE AND REPAIR   

           

  

  

    

  

  

    

OPERATIONS CONDUCTED UNDER WARRANTY COVERAGE    

          

  

  

    

          

VEHICLE OWNER       

SIGNATURE AND SEAL 

 

    

          

     NOTE: The fee for the consumables such as oil, filter and etc. will be covered by the customer.  
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74 
 

VEHICLE MODEL     CHASIS  NO   

MAINTENANCE 
GROUP     ENGINE NO   

VEHICLE MILEAGE  OR   WARRANTY NO   

RUNNING HOUR    DATE   

        SERVICE SIGNATURE AND SEAL 

CONDUCTED MAINTENANCE AND REPAIR   
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74 
 

VEHICLE MODEL     CHASIS  NO   
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GROUP     ENGINE NO   
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74 
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MANUFACTURE	NO
	 	 	
BRAND

TYPE

MODEL

CHASIS	NO

ENGINE	NO
	 	 	
FRONT	AXLE	BRAND	and	NO

REAR	AXLE	BRAND	and	NO

TRANSMISSION	BRAND	and		NO

TIRES	 	 	
	

Invoice	Date

Invoice	serial	No

Delivery	Date	and	Place

VEHICLE DETAILS

VENDOR’S ADDRESS, 
SIGNATURE AND SEAL

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

AKIA HESS Otomotiv Karoser İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez:	İ.O.S.B.	Deparko	Sanayii	Sitesi	No:	17	Başakşehir/İST.		
Şube:	Kale	Mah.	Ankara	Asfaltı	No:96	Kestel	/	BURSA
Tel:	+90	224	373	00	16-17	Fax: +90	224	373	00	19		E-Mail: info@akia.com.tr			www.akia.com.tr

Any modifications may be done with all of our products as a result of research, development and 
renovation studies. We reserve our rights to make any changes. 
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