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Undgå og afhjælp fejl på busserne – gode råd 

 
 
Ved afgang fra garagen: 
Afmonter elstik, påsæt beskyttelseshætter og luk lågen. Start motoren, opstart af rejsekort. 
Tjek bussen for skader. Vent med at køre til rejsekortet er synkroniseret, hvilket det er, når 
log-on billedet fremkommer. Vent med at logge på med chaufførnummer og adgangskode til 
du er ved opstartsstedet.  
 
 
Typiske fejl ude på turen: 
 
Rejsekort + realtidsskærm 

• Står fast på ”Ikke i rute”, kan kun skilte manuelt, destinationsskilt sort foran, 
manglende annoncering: Genstart realtidsskærm. 

• Manglende faneblade: Skift mellem dag og nat. 

• Kommer med servicemenu på skærmen: Genstart realtidsskærm. 

• Alle blå øjne står på tjek ud eller ind, skærm frosset fast: Reset systemet oppe i 
skabet. Find en blank boks og tryk på knappen ”rst” med en kuglepen ikke hårdt tryk, 
men hold knappen inde i mindst 10 sekunder Du kan også 0-stille i menuen på 
skærmen – se Rejsekortvejledning. 

• Sort skærm: Skru op for lysstyrken. 
 
Døre 

• Kan ikke åbne eller lukke: Sluk motor og tag luften til dør fri i (brønden) start motor 
og sæt luft på igen. 

• Døre springer op: Aktiver begge kontakter samtidig og sluk bussen, start forfra.  
 
Andet 

• Motorfejl, fejl på udstødnings rensesystem, højt sod: Tryk på knappen med en 
fastnøgle og skriv rapport. 

• Gearvælger blinker: Sluk bussen og start forfra. 

• Mangler ad-Blue, slidte bremseklodser: Skriv rapport. 

• Stopknapper ringer hele tiden: Gå alle knapper efter i bussen, sluk bussen vent 20 
sek. og start forfra. 

• Mangler kølevand, generator fejl: Ring til D/C. 

• Ikke starte spænding under 23 volt: Ring til D/C. 

• Bussen bipper: Tjek at chaufførlågen er lukket - træk håndbremsen, sæt gear i 
neutral og dernæst i drive. 

• Monitor til dørkamera er sort: Prøv at tænde nogle gange på power knappen. 

• Ingen bremsetryk på bremsekreds 1-2: Prøv at starte bussen, så den kan pumpe 
tryk på. 

• ”Abs fejl” lyser: Træd bremsen helt i bund og sluk bussen samtidig. Start normalt 
igen og hvis den ikke slukker ring D/C. 

• ”Ebs fejl” lyser: Hvis bussen bremser normalt skriv rapport. 

• Manglende batteriopladning lyser: Hvis der står ”pass” i venstre side i 
instrumentbordet er der ingen fejl, og den forsvinder ved genstart. Hvis der ikke står 
”pass” kontakt D/C. 

 
 
 



 
Man 
Der skal være minimum 4 bars tryk på bremserne, før bussen kan sættes i gear. Træd 
kraftigt på bremsepedalen. 

• Dør kan ikke lukkes: Tjek at klappen til nødåbning af dør over døren er helt lukket, 
og prøv derefter igen 

 
 
Solaris 

• Vognen vil ikke starte: Gearvælger stilles i ”N”. Tjek at frontlågen er lukket. 

• Vognen bipper: Tryk på knappen til højre for den gule knap i højre panel. Tjek at 
chaufførlågen er lukket. 

• Skærm i instrument: Tryk på gul knap for at rulle i menuen. 

• Opstart af bussen: Husk først at starte når alle lamper er slukket. 

• Vognen vil ikke køre: Tjek om stoppestedsbremsen ved siden af tændingslås er 
aktiveret, eller om håndbremsen ikke er løstnet. 

 
 
 
Volvo elbusser. (tillæg til kvikguide) 
 
Opstart: 

• Bussen kan ikke køre: Tjek sikkerhedsventilen foran håndbremsen. (skal være 
trykket ned) 

• Bussen kan ikke starte: Tjek at frontklappen er lukket helt 
 
Døre:  
De fleste udfordringer løses med reset knappen.  

• Ingen dørbremse: Orange kontakt over hovedet skal stå rigtigt.  

• Dørsvigt dør 3: På bussens udvendige side er der en service klap lige foran dør 3, 
hvis den ikke er lukket helt, skal den lukkes med 4-kant nøgle. 

  
Kørsel:  
bussen kan kun køre 20-30 kt. Til venstre for rattet er der en knap med stregtegning af en 
bus, med en pil op og ned. (niveauregulering) Den skal stå i midterste position.  
 
 
På AarBus´ hjemmeside finder du i øvrigt diverse videovejledninger for både diesel & 

elbusser. 


