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Modell: Futura FHD2, 432 hk, 2017    
Längd: 15,6 m  Höjd:  3,7 m       Totalvikt:  25100 kg     Maxlast: 9470 kg

Antal passagerare:    54 Antal stående: 
Antal rullstolar:    2 Antal sittande: 52 

Fordonskontroll Kontrollera och bocka av i Vagnrapporten. Oljenivån skall kontrolleras med oljestickan. Olja: E6 10W-40

Batteribrytare Under bussen längst fram till vänster.

220V-uttag Till- och frånslag i förardisplayen.

MV-uttag Finns ej

Batteriladdare Defa-uttag i fronten till höger.

Uppstart

Gör fordonskontroll. Om nyckeln inte sitter i rattlåset, kan den ligga i facket ovan höger framhjul. Slå till 
”Huvudbrytare” till vänster vid förarplatsen. Om inget händer, slå av och kontrollera att batteribrytaren är 
tillslagen. Vrid startnyckeln till tändningsläget. Vänta tills displayinformationen har stabiliserats (5-10 s), 
blås i alkolåset och starta därefter. OM SEKVENSEN GÖRS FÖR SNABBT KAN ALLVARLIGA  ELFEL UPPSTÅ! 

Starthjälp Natokoppling i främsta luckan utvändigt vänster. 

Rattinställning För rattinställningen finns en en knapp på rattstången under ratten.

Växellåda Automatisk låda. D = framåt normalt, R = bakåt normalt. Finns även kryplägen fram/back (sköldpadda).

Retarder
För att koppla ifrån autoretardern, gå in i förardisplayen och leta fram symbolen
till höger. Ställ den i läge ”off”.

Nödbrytare

Stänger av allt utom färdskrivare, dieselvärmare och varningsblinkers (som slås till automatiskt). Används 
vid haveri. Kan även användas för återställning av elsystemet. Innan den slås till måste motorn vara 
avstängd och huvudbrytaren av. Vänta ca 2 minuter innan nödbrytaren slås från. FELAKTIG ANVÄNDNING 
AV NÖDBRYTAREN KAN MEDFÖRA ALLVARLIGA FEL PÅ ELSYSTEMET.

Regenerering I normalfallet behövs inga särskilda åtgärder vidtas. I de fall som den automatiska regenereringen inte 
utförs måste den göras manuellt. Instruktion för det finns på separat blad (nås via länk nedan).

Kan hämtas från 
intranätet

           Regenerering         Byte säkringar         Programmering dieselvärmaren          Instruktionsbok    
           Timrådepån       

https://bjorksbyberg.ppsp.se/nord/trafik/Busskartor/Underlag/Gemensamma VDL/Regenerering.pdf
https://bjorksbyberg.ppsp.se/nord/trafik/Busskartor/Underlag/Manualer/DD254100-s%C3%A4kringar.pdf
https://bjorksbyberg.ppsp.se/nord/trafik/Busskartor/Underlag/Manualer/V%C3%A4rmare%20VDL.pdf
https://bjorksbyberg.ppsp.se/nord/trafik/Busskartor/Underlag/Manualer/DD254100.pdf
https://bjorksbyberg.ppsp.se/nord/trafik/Busskartor/Timr%C3%A5dep%C3%A5n.pdf
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Förardisplay
Förardisplayen är uppdelad i ett antal sidor och den högra knappen används
för att bläddra. För att, på en given sida, ändra någon parameter används den 
vänstra knappen. Verkställning av ändring görs med den högra knappen.

Säkringar Finns under panelen upptill vid förarplatsen (går att lyfta upp med rimlig kraft) samt i luckan bakom bak-
dörren.

Toaletten

Klimat

Vid ändringar av såväl förarklimatet som passagerarklimatet syns valt värde i displayen. Vid uppstart är 
anläggningen i normalvärde. Ratten ”Luftförd.” helt i medsols läge innebär maximal defroster. För pas-
sagerarna kan temperatur  och luftflöde ändras manuellt. Välj med lämplig knapp vilken parameter som 
skall ändras och använd sedan ”Öka/minska” för att utföra ändringen.

Dieselvärmare

Kan göras med huvudströmmen och nödbrytaren på eller av. (Batteribrytaren måste vara tillslagen.) För 
manuell start, tryck på knappen ”Dieselvärmare” på den vänstra enheten ovan. Den sköts sedan automa-
tiskt av systemet. Om värmaren inte startar, tryck på ”Dieselvärmare på/av” på Webasto-enheten. I det 
senare fallet måste den stängas av manuellt genom att trycka på ”Dieselvärmare på/av” (ev klockknap-
pen) på Webasto-enheten. För programmering av dieselvärmaren, se ovan.

Underhållning

Sätt in en DVD i spelaren och tryck in ”VID-
EO” på passagerarenheten i mittkonsolen. 
När den knappen är intryckt skall skärmar-
na automatiskt fällas ner. Använd sedan 
fjärrkontrollen för att välja språk, etc.  och 
starta filmen. Ljudvolymen ställs in med fjärrkontrollen eller med den högra ratten på konsolen-
heten. För att släcka skärmarna efter avslutad session, tryck på någon annan knapp på konso-
lenheten, t ex ”CD”.

Destinationsskylt

Denna destinationsenhet är sekventiell på så vis att först väljs destinationen, därefter linjen 
enligt följande:

1. För att komma till utgångsläge, tryck ”Avbryt” och eventuellt ”Hem”
2. Tryck F1 tills ”Dest” visas i displayen ovanför knappen F1.
3. Bläddra fram önskad destionation med ”PU” eller”PN”, eller skriv sifferkoden för destina-
tionen (ex. 403 = Härnösand).
4. Tryck bekräfta.
5. Ange linjenumret (ex. 201). Om inget linjenummer önskas, tryck ”PV” en gång.
6. Tryck bekräfta

Elförsörjningen slås till och från med knapp på instrumentpanelen. Öppna 
toaluckan framför bakdörren. För att göra det, öppna bagageluckan 
framför den och dra i den röda dragstången som sitter innanför toaluckan. 
Ny vätska till toatanken kan fyllas med tryck (Gardenakoppling). Slangen 
för fyllning sitter monterad i busstommen. Den andra slangen används för 
spolning av septiktanken. Om köldmedel måste fyllas separat får locket på 
toatanken skruvas av. Det går naturligtvis också att fylla toatanken med 
slang eller kanna via locket. När toatanken är full rinner överflöd ut genom 
ett spillrör.


