Í. POPIŠTNĚÚOONYĚOONTROLYĚVORIMLAĚPŘNMĚJÍRMOUĚ
Při Tenním používání voziTlŠ není nuWné prováTěW WŠk poTrobnou konWrolu jŠko při jeUo občŠVném použiWí.
Po Telším VWání nebo v přípŠTě, že Ve nŠ voziTle VWříTá více řiTičů, je WřebŠ voziTlu věnovŠW více čŠVu Š proUléTnouW
je TůklŠTně.
Š) obcUůYkŠĚvoYiTlŠĚ
při obcUůzce voziTlŠ přeT jízTou VleTujemeJ
- VŠmovolný nežáToucí únik oleje, pŠlivŠ, cUlŠTicí kŠpŠliny nebo brzTové kŠpŠliny
- závŠTy nŠ kolecU Š pneumŠWikácU (poškození TiVků Š pneumŠWik, Vprávné nŠUušWění, UloubkŠ Tezénu ŠWp.)
- čiVWoWŠ Vkel, zpěWnýcU zrcáWek, VvěWel, oTrŠzek Š regiVWrŠční znŠčky
- funkčnoVW vnějšíUo oVvěWlení voziTlŠ (funkci brzTovýcU VvěWel ověříme po nŠcouvání ke zTi ŠWp.)
- oVWŠWní viTiWelné poškození voziTlŠ
b) kontrolŠĚmotorovéUoĚŮroVtoruĚvoYiTlŠĚ
zTe konWrolujeme přeTevším množVWví provoznícU kŠpŠlinJ
- množVWví oleje (měrkou)
- množVWví cUlŠTicí kŠpŠliny (v expŠnzní náTobce)
- množVWví brzTové kŠpŠliny
- množVWví UyTrŠulickéUo oleje (poVilovŠč řízení - TneV čŠVWo elekWronický = náTržkŠ nŠ olej není poWřebŠ)
- množVWví náplně oVWřikovŠčů Vkel Š VvěWlomeWů
pokuT někWerá kŠpŠlinŠ neToVŠUuje požŠTovŠnéUo množVWví, okŠmžiWě jí Toplníme nŠ přeTepVŠný VWŠv
Ě
přílŤžitoVtněĚkontroluÚŤmŤJĚ
- nŠpnuWí klínovéUo řemene (poUání ŠlWernáWor Š voTní čerpŠTlo)
- množVWví elekWrolyWu v ŠkumuláWoru (ToplňovŠW TeVWilovŠnou voTu) pokuT není bezúTržbový
- čiVWoWu kŠbelů u ŠkumuláWoru Š jejicU upevnění
- čiVWoWu moWoru
c) kontrolŠĚuvnitřĚvoYiTlŠĚ
- konWrolŠ funkčnoVWi konWrolek (červené, žluWé)
- konWrolŠ množVWví pŠlivŠ nŠ pŠlivoměru
- konWrolŠ povinné výbŠvy její úplnoVW (pozor nŠ prošlé VoučáVWi v lékárničce)
PokuTĚŮoÚŤTŤmŤĚVĚvoYiTlŤmHĚktŤréĚnŤníĚnŠšŤHĚkontroluÚŤmŤĚTálŤJĚ
- plŠWnoVW STO + MN (nŠ RR - červená známkŠ STO, zelená MN)
- úplnoVW ToklŠTů oT voziTlŠ (oVvědčení o regiVWrŠci voziTlŠ, zelená kŠrWŠ, u VWŠršíUo voziTlŠ proWokol o MN)
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2.ĚPOPIŠTNĚOONTROLUĚTLAOUĚVRMUCHUĚVĚPNNUMATIOÁCHĚAĚHLOUBOUĚMRÁŽNOĚ
MNRÉNUĚPNNUMATIOYĚ
Š)ĚkontrolŠĚtlŠkuĚvYTucUuĚvĚŮnŤumŠtikácUĚ
- konWrolŠ WlŠku vzTucUu Ve prováTí záVŠTně nŠ VWuTenýcU (jízTou nezŠUřáWýcU) pneumŠWikácU
- konWrolujeme WlŠkoměrem
- WlŠkoměr po oTšroubování čepičky venWilku pevně přiWiVkneme nŠ venWilek, Šby vzTucU neuWíkŠl
- po uvolnění měřiče přečWeme ŠkWuální WlŠk
- v přípŠTě neVrovnŠloVWí pneumŠWiku buď ToUuVWíme, nebo upuVWíme
- vyšší než přeTepVŠný WlŠk (přeUušWěná pneumŠWikŠ) - VjížTí Ve VWřeT pneumŠWiky, kleVŠjí pružící VcUopnoVWi
pneumŠWiky
- nižší než přeTepVŠný WlŠk (poTUušWěná pneumŠWikŠ) - VjížTí Ve krŠje pneumŠWiky, vůz WáUne ke VWrŠně, „plŠve",
zvyšuje Ve VpoWřebŠ
b)ĚkontrolŠĚUloubkyĚTrážŤkĚTŤYénuĚŮnŤumŠtikyĚ
- měříme Vpeciální měrkou
- minimální UloubkŠ Tezénu pneumŠWiky je 1,6 mm (WŠWo UoTnoWŠ plŠWí v ČR po celý rok)
- pouze v míVWecU oznŠčenýcU ToprŠvní znŠčkou „zimní výbŠvŠ" je minimální UloubkŠ Tezénu u oVobnícU
ŠuWomobilů 4 mm, poTmínkou je použiWí zimnícU pneumŠWik
- v nejširšícU TrážkácU pneumŠWiky nŠjTeme inTikáWory opoWřebení - po bocícU znŠčeny zkrŠWkou TPI, nebo
Toplněné WrojúUelníkovými Vymboly ▲, pokuT VjeTeme pneumŠWiky nŠ WuWo mez, měli bycUom provéVW jejicU
výměnu

3.ĚPOPIŠTNĚOBSAHĚOONTROLYĚOOLĚAĚPNNUMATIOĚAĚFAOTORYĚOVLIVŇUJÍCÍĚJNJICHĚ
ŽIVOTNOST
Š) kontrolŠĚkolĚ
- u kol konWrolujeme zejménŠ ToWŠžení šroubů nebo mŠWic kol
- Tále možné poškození ráfků (vzniká nŠjížTěním nŠ obrubníky ŠWp.)
- pokuT TocUází zŠ jízTy v určiWé rycUloVWi (čŠVWo 90 kmIU) k rozkmiWání Š pruTkým vibrŠcím volŠnWu, je někWeré z kol
špŠWně vyváženo
b) kontrolŠĚŮnŤumŠtikĚ
- konWrolujeme jejicU nŠUušWění
- konWrolujeme Uloubku Trážek Tezénu pneumŠWiky
- konWrolujeme neporušenoVW pneumŠWik Š příWomnoVW cizícU WěleV v jejím vzorku (Uřebíky, kŠmínky)
- všímáme Vi možnéUo vzniku bouliček nŠ pneumŠWikácU (čŠVWo výrobní vŠTy)
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c) fŠktoryĚovlivňuÚícíĚživotnoVtĚŮnŤumŠtikĚ
- pruTké rozjezTy V prokluzem kol
- pruTké brzTění Ve zŠblokovŠnými koly
- zbyWečně pruTký průjezT zŠWáčkŠmi
- přeWěžování voziTlŠ
- nefunkční Wlumiče (kolo neTrží konWŠkW V vozovkou, Tezén je „oVkákŠný")
- neVprávné Veřízení geomeWrie náprŠv Š řízení
- závŠTy brzT (přibrzďování brzTy má zŠ náVleTek VjížTění pneumŠWiky)

4.ĚJAOÉĚJSOUĚNNJČASTĚJŠÍĚPŘÍČINYĚPOŠOORNNÍĚPLÁŠŤŮĚPNNUMATIOĚAĚJNJICHĚPROJNVYĚ
Š) ŮoTUuštěníĚŮnŤumŠtikĚ
- opoWřebení okrŠjů Tezénu
- voziTlo WáUne vlevo nebo vprŠvo - „plŠve"
- zvyšuje Ve VpoWřebŠ
b) přŤUuštěníĚŮnŤumŠtikĚ
- opoWřebení VWřeTní čáVWi Tezénu
- kleVŠjí pružící VcUopnoVWi pneumŠWiky
c) nŤvyvážŤníĚkolĚ
- nerovnoměrné VjížTění Tezénu
- vznik kmiWání kol při určiWé rycUloVWi, kWeré Ve přenáší nŠ řízení
T) blokováníĚbrYTĚ
- opoWřebení pneumŠWiky v jeTnom míVWě
- při přibrzďování jeTné brzTy TocUází ke VjížTění jeTné pneumŠWiky, náVleTně voziTlo „WáUne" ke VWrŠně
Ť) nŤVŤříYŤnáĚgŤomŤtriŤĚnáŮrŠvĚ
- VjížTějí Ve okrŠje pneumŠWik
f) nŤfunkčníĚtlumičŤĚŮérováníĚ
- pneumŠWiky Ve VjížTí nerovnoměrně, jVou „oVkákŠné"
- proTlužuje Ve brzTná TráUŠ voziTlŠ
g) ŮoškoYŤníĚoVtrýmĚŮřŤTmětŤmĚ
- WrUliny, prořezání plášWě pneumŠWiky
- poškození bezTušové pneumŠWiky Ve čŠVWo projeví Šž při Telším VWání voziTlŠ
U) nárŠYĚnŠĚciYíĚŮřŤTmětĚ
- obrubník = prorŠžení, WrUliny, vyboulení
- pokuT je voziTlo vyVWŠveno prŠviTelnému provozu ve měVWě Š čŠVWo TocUází k přejížTění nerovnoVWí Š výWluků,
Toporučuje Ve prŠviTelně prováTěW konWrolu geomeWrie náprŠv Š přípŠTně konWrolu vyvážení všecU kol
- zjišWěné nerovnoměrné VjížTění Tezénu zŠčíW vžTy okŠmžiWě řešiW
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5.ĚPOPIŠTNĚPOSTUPĚPŘIĚVÝMĚNĚĚOOLAĚ
- voziTlo zŠVWŠvíme z UleTiVkŠ bezpečnoVWi VilničníUo provozu nŠ vUoTném míVWě, pokuT je Wo možné, WŠk nejlépe nŠ
pŠrkovišWě, v oTVWŠvném pruUu, nŠ krŠjnici nebo nŠ okrŠji vozovky
- po celou Tobu výměny kolŠ je z TůvoTu bezpečnoVWi nuWné použíW reflexní veVWu
- voziTlo VWojící nŠ pozemní komunikŠci oznŠčíme zŠpnuWím výVWrŠžnýcU VvěWel Š zŠ voziTlo umíVWíme výVWrŠžný
WrojúUelník (100 m nŠ Tálnici, 50 m nŠ oVWŠWnícU komunikŠcícU, v obci i blíže)
- VpoluceVWující „vyženeme" mimo voziTlo, pokuT možno To věWší vzTálenoVWi oT komunikŠce
- zŠWáUneme pŠrkovŠcí brzTu
- zŠřŠTiW první rycUloVWní VWupeň
- pokuT možno zŠložiW kolŠ nŠ VWrŠně, kWerou nebuTeme zveTŠW (klínem, kŠmenem…)
- vyjmeme náUrŠTní kolo, zveTák Š klíč nŠ TemonWáž kolovýcU šroubu či mŠWic
- mírně povolíme šrouby či mŠWice poškozenéUo kolŠ
- umíVWíme zveTák Tle pokynu výrobce voziTlŠ Š voziTlo zveTneme WŠk, ŠbycUom moUli nŠVŠTiW

rezervní

pneumŠWiku
- nŠ měkkém Werénu Táme poTložku poT zveTák (nŠpř. kuV Třevěné lŠWě)
- TemonWujeme šrouby Š Vejmeme poškozené kolo
- poškozené kolo je vUoTné přecUoTně umíVWiW poT práU voziTlŠ, pokuT by Tošlo k VeVuvu zveTáku, Vnižuje Ve riziko
poškození koWoučů či brzTičů
- nŠVŠTíme rezervu
- leUce ToWáUneme šrouby
- VpuVWíme ŠuWo nŠ Vilnici
- Vilně ToWáUneme šrouby – křížovým způVobem
- vše ukliTíme (poškozené kolo, zveTák, klíč, WrojúUelník, klíny)
- překonWrolujeme Vprávný WlŠk v pneumŠWikácU (WlŠkoměrem nebo u čerpŠcí VWŠnice)
- po ujeWí zUrubŠ 50 - 100 km překonWrolujeme uWŠžení šroubů kol
- poškozenou pneumŠWiku necUáme co nejTříve oprŠviW v VerviVu
- exiVWují VŠTy nŠ rycUlou oprŠvu pneumŠWik (čŠVWo ve voze zcelŠ cUybí rezervŠ)
- exiVWují WŠké TojezTové rezervy (jeTná Ve o užší kolŠ, čŠVWo V omezenou rycUloVWí, Vloužící k TojeWí To pneuVerviVu
- pokuT nelze ToTržeW Vprávnou roWŠci rezervníUo kolŠ, je oprŠvTu nuWné provéVW oprŠvu Š výměnu poškozenéUo kolŠ
co možná nejTříve
- u rezervníUo kolŠ průběžně prováTěW konWrolu WlŠku vzTucUu, vyfouklá rezervŠ je nám v přípŠTě TefekWu zcelŠ
k ničemuĚ
Ě

6.ĚJAOÝĚJNĚRORMÍLĚMNRIĚRÁŽNHOVÝMĚAĚVRNĚTOVÝMĚMOTORNMĚAĚJAOÉĚPALIVOĚSNĚ
UĚJNMNOTLIVÝCHĚMOTORŮĚPOUŽÍVÁĚ
Ě
- moWory Ve liší v principu práce Š Wím, jŠké VpŠlují pŠlivo
Š) YážŤUovéĚmotoryĚ-ĚBNNRÍNĚ
- VměV benzínu Š vzTucUu je nŠVáWŠ To proVWoru válců Š po VWlŠčení píVWem je VměV zŠpálenŠ (zŠžeUnuWŠ) zŠpŠlovŠcí
Vvíčkou, reVpekWive jiVkrou, kWerá přeVkočí nŠ zŠpŠlovŠcí Vvíčce
- zážeUové moWory prŠcují při nižším WlŠku
- jVou vyVokooWáčkové (pro opWimální výkon je WřebŠ TržeW moWor ve vyššícU oWáčkácU)
- jejicU cUoT je WicUý Š prŠviTelný
- ŠlWernŠWivně lze použíW pro poUon VměV plynu (LPG) Š vzTucUu nebo zemníUo plynu
- jŠko pŠlivo Ve používá bezolovnŠWý benzín, nejčŠVWěji NŠWurŠl 95 - zelená piVWol
- v přípŠTě použiWí olovnŠWéUo benzínu (reVp. bezolovnŠWéUo V ŠTiWivy) TocUází k nevrŠWnému poškození kŠWŠlyzáWoru
(výměnŠ je vžTy velmi náklŠTná)
- u VWŠršícU voziTel bez kŠWŠlyzáWoru (ŠkoTŠ 120, LŠTŠ...) je nuWné To benzínu přiTŠW ŠTiWivŠ (nŠpř. BenŠTiW), přípŠTně u
čerpŠcí VWŠnice nŠWŠnkovŠW již WŠkWo připrŠvený benzín - je oznŠčen jŠko SpeciŠl 91 - červená piVWole
b) vYnětovéĚmotoryĚ-ĚNAFTAĚ
- moWor nŠVává čiVWý vzTucU, kWerý je píVWem VWlŠčován Š TocUází k jeUo zŠUřívání Šž nŠ WeploWu ccŠ. 600 - 700 oC, To
WŠkWo zŠUřáWéUo Š VWlŠčenéUo vzTucUu je vVWřikovŠčem vVWříknuWŠ přeVná TávkŠ nŠfWy, WŠWo přeVná TávkŠ pŠlivŠ Ve
VŠmŠ vzníWí (nŠfWŠ je buď vVWříknuWŠ přímo To válce - moWor V přímým vVWřikováním Š nebo To příprŠvné komůrky
přeT válcem - moWor V nepřímým vVWřikováním)
- vzněWové moWory prŠcují při vyššícU WlŠcícU, jVou proWo Ulučnější Š Wěžší
- opWimální výkon leží v nižšícU oWáčkácU, jVou WeTy UoVpoTárnější
- vzněWový moWor má WŠké Vvíčky, nikoliv všŠk zŠpŠlovŠcí, Šle žUŠvící. TyWo Vvíčky pomáUŠjí proUřáWí válce při VWuTeném
moWoru
- jŠko pŠlivo Ve používá nŠfWŠ
- při přícUoTu mrŠzů běžná nŠfWŠ WuUne (uVŠzuje Ve pŠrŠfín) Š voziTlo Ve může z WoUoWo TůvoTu VWáW nepojízTným.
ProWo Ve u čerpŠcícU VWŠnic při přícUoTu zimy zŠčíná proTávŠW Wzv. „zimní" nŠfWŠ, přípŠTně můžeme To záVoby „leWní"
nŠfWy v náTrži přimícUŠW rozWok, zŠbrŠňující zŠmrznuWí nŠfWy
- vžTy WŠnkujeme Vprávné pŠlivo!!
- piVWole u čerpŠcícU VWŠnic Š UrTlŠ náTrží mŠjí u jeTnoWlivýcU Wypů moWoru různé průměry, přeVWo Vi vžTy
překonWrolujeme, zTŠ Ve cUyVWáme WŠnkovŠW Vprávný Wyp pŠlivŠ

7.ĚPOPIŠTNĚOONTROLUĚMNOŽSTVÍĚOLNJNĚVĚMOTORUĚAĚRPŮSOBĚJNHOĚ
MOPLŇOVÁNÍHĚČASOVÉĚINTNRVALYĚPROĚJNHOĚVÝMĚNUĚ
Š) kontrolŠĚmnožVtvíĚolŤÚŤĚ
- konWrolu oleje v moWoru prováTíme měrkou, kWerá Ve věWšinou nŠcUází nŠ jeTné ze VWrŠn moWoru
- pŠmŠWujeme nŠ Wo, že pro přeVné měření je nuWné, Šby voziTlo VWálo nŠ rovině Š moWor byl cUvíli
(ccŠ 5 minuW) v kliTu, Šby olej moUl VWécW To olejové vŠny
- přeT VŠmoWným měřením nezŠpomeneme měrku oWříW
- nŠ měrce je vžTy vyznŠčenŠ UrŠnice minimŠ Š mŠximŠ - množVWví oleje
by Ve mělo poUybovŠW mezi WěmiWo UoTnoWŠmi
b) YŮůVobĚToŮlňováníĚolŤÚŤĚ
- olej Toplňujeme záWkou v Uorní čáVWi moWoru (oznŠčenŠ nápiVem OIL,
přípŠTně obrázkem mŠzničky), u WerénnícU ŠuWomobilů kTe Ve počíWá
V exWrémními náklony bycUom Ve občŠV moUli VeWkŠW V Toplňováním
oleje To Vpeciální náTobky umíVWěné mimo blok moWoru
- olej Toplňujeme opŠWrně, Šby neTošlo k přeliWí
- vžTy Toplňujeme WŠkový olej, kWerý je v TŠném voziTle používán, nikTy nemícUáme oleje různýcU viVkoziW
(VynWeWické, poloVynWeWické…),
u novýcU voziTel z TůvoTu záruky je Toporučováno Toplňování pouze konkréWníUo Wypu oleje oT konkréWníUo
výrobce
c) intŤrvŠlyĚŮroĚvýměnuĚolŤÚŤĚ
- výměnŠ oleje Ve prováTí Tle Toporučení výrobce voziTlŠ Š výrobce mŠziv
- u běžnýcU voziTel VWřeTní WříTy je inWervŠl výměny věWšinou 15.000 km nebo 1 rok
- Vpolečně V olejem Ve vžTy mění i olejový filWr
- v Tnešní Tobě Ve již i výměnŠ oleje Vvěřuje oTbornému VerviVu
- V náVWupem novýcU moWorů Š novýcU kvŠliWnějšícU olejů Ve čŠVWo VeWkáme V Telšími inWervŠly pro výměnu,
UoTnoWy 30.000 km nejVou již TneV ničím mimořáTným
- u TelšícU inWervŠlů je běžné, že voziTlo v průběUu WéWo Toby vyžŠTuje Toplnění oleje

PoVtuŮĚvýměnyĚmotorovéUoĚolŤÚŤĚ
1) moWor proUřejeme, poT voziTlo připrŠvíme náTobu nŠ zŠcUycení VWŠréUo oleje
2) vyšroubujeme šroub V WěVněním z vypoušWěcíUo oWvoru (olej zŠčne vyWékŠW)
3) vyšroubujeme olejový filWr
4) očiVWíme šroub V WěVněním, nŠšroubujeme zpěW
5) nŠšroubujeme nový olejový filWr
6) Tolijeme nový olej
7) nŠVWŠrWujeme moWor (konWrolkŠ mŠzání buTe cUvíli VvíWiW)
8) poWé proveTeme konWrolu množVWví oleje Š jeUo přípŠTné TŠlší Toplnění

8.ĚPOPIŠTNĚFUNOCIĚSIŇNALIRACNĚSPRÁVNÉĚČINNOSTIĚ
MOBÍJNNÍĚAOUMULÁTORUĚAĚMARÁNÍĚMOTORUĚŘIMIČIĚVORIMLAĚAĚSIŇNALIRACIĚ
PŘÍPAMNÝCHĚPORUCHĚBĚHNMĚJÍRMYĚVORIMLAĚ
- po zŠpnuWí zŠpŠlování Ve muVí vžTy rozVvíWiW konWrolkŠ mŠzání Š konWrolkŠ Tobíjení ŠkumuláWoru
- po nŠVWŠrWování moWoru muVí WyWo konWrolky zUŠVnouW, čímž Ve ověří jejicU funkčnoVW
- pokuT Ve někWerá z konWrolek rozVvíWí běUem jízTy - okŠmžiWě zŠVWŠvíme Š vypneme moWor, poWom náVleTuje
zjišWění příčiny rozVvícení konWrolky
- v přípŠTě, že někWerá z konWrolek po nŠVWŠrWování nezUŠVne, moWor opěW iUneT vypneme
Š)ĚkontrolkŠĚmŠYáníĚ

- TojeWí k čerpŠcí VWŠnici vzTálené i jen 200 m není vUoTné, Urozí zŠTření moWoru
- překonWrolujeme množVWví oleje v moWoru
- překonWrolujeme WěVnoVW moWoru - zjevné uniky poT voziTlem
- pozor, olej Ve může vinou špŠWnýcU píVnícU kroužků zWráceW i To moWoru, WoWo Ve náVleTně projevuje zvýšenou
kouřivoVWí voziTlŠ

b)ĚkontrolkŠĚTobíÚŤníĚ

- zkonWrolujeme kŠbely oT ŠlWernáWoru k ŠkumuláWoru - moUou býW vypŠTlé Vvorky u ŠkumuláWoru, kŠbely by neměly
býW špinŠvé, zoxiTovŠné
- zkonWrolujeme, zTŠ neprŠVknul klínový (plocUý) řemen, přípŠTně může býW řemen pouze volný; pozor nŠ
VkuWečnoVW, že řemen kromě ŠlWernáWoru poUání ješWě voTní čerpŠTlo. Při TŠlší jízTě WeTy velmi brzo TojTe k přeUřáWí
moWoru
- TŠlší příčinou rozVvícení konWrolky může býW porucUŠ ŠlWernáWoru
Ě

9.ĚPOPIŠTNĚOONTROLUĚAĚOŠNTŘOVÁNÍĚOAPALINOVÉĚCHLAMÍCÍĚSOUSTAVYĚVORIMLAHĚ
ĚSIŇNALIRACIĚTNPLOTYĚCHLAMICÍĚOAPALINYĚAĚPOSTUPHĚMOŠLO-LIĚOĚPŘNHŘÁTÍĚ
ĚMOTORUĚ(NAPŘ.ĚPŘIĚMLOUHÉMĚCOUVÁNÍĚNNBOĚPOPOJÍŽMĚNÍĚVĚOOLONĚĚAPOM.)Ě
Š) kontrolŠĚŠĚošŤtřováníĚkŠŮŠlinovéĚcUlŠTícíĚVouVtŠvyĚ
- prŠviTelně konWrolujeme množVWví cUlŠTicí kŠpŠliny poUleTem nŠ ryVky min-mŠx nŠ přeWlŠkové náTobce v
moWorovém proVWoru voziTlŠ
- přeT zimním obTobím zkonWrolujeme mrŠzuvzTornoVW cUlŠTicí kŠpŠliny, Tříve Ve měřilo UuVWoměrem, TneV je
vUoTné necUŠW boT mrŠzu zkonWrolovŠW v oTborném VerviVu
- prŠviTelně konWrolujeme VWŠv Š nŠpnuWí klínovéUo (plocUéUo) řemene, kWerý poUání voTní čerpŠTlo
- při VWání v koloně, nebo po TojezTu voziTlŠ konWrolujeme funkčnoVW venWiláWoru u cUlŠTiče (Vlyšíme Uučení)
b) VignŠliYŠcŤĚtŤŮlotyĚcUlŠTicíĚkŠŮŠlinyĚ
- Vprávná činnoVW cUlŠTící VouVWŠvy je řiTiči VignŠlizovánŠ Weploměrem nŠ příVWrojové TeVce - iTeální WeploWŠ Ve
poUybuje v rozmezí 80-90 oC; u věWšiny ŠuWomobilů Ve ručičkŠ Weploměru po celou Tobu jízTy Trží nŠ iTeální WeploWě,
nŠpř. u ŠkoTy FeliciŠ je běžné Trobné kolíVání WeploWy
- pokuT je WeploWŠ výrŠzně nižší, než provozní, Tošlo prŠvTěpoTobně k poruše WermoVWŠWu - zůVWŠl zcelŠ oWevřený Š
moWor je poTcUlŠzen
- pokuT Ve WeploWŠ výrŠzně zvyšuje, Urozí přeUřáWí moWoru; nŠ vině je buď neToVWŠWek cUlŠTicí kŠpŠliny, nefunkčnoVW
venWiláWoru nebo porucUŠ WermoVWŠWu, kWerý zůVWŠl zcelŠ uzŠvřen
Ě
Ě
Ě

c) ŮoVtuŮHĚTošlo-liĚkĚŮřŤUřátíĚmotoruĚ
- pokuT Ve moWor zŠčíná přeUřívŠW, okŠmžiWě zŠVWŠvíme Š při běžícím moWoru zkonWrolujeme poUleTem množVWví
cUlŠTicí kŠpŠliny Š zTŠ Ve zŠpíná venWiláWor cUlŠzení (z vniWřní VWrŠny cUlŠTiče)
- pokuT je WeploWŠ moWoru nŠ velmi vyVoké UoTnoWě, zŠVWŠvujeme Š vypínáme moWor iUneT
- nejčŠVWější „porucUou" bývá neToVWŠWek cUlŠTicí kŠpŠliny
- vypnuWý moWor necUáme vycUlŠTnouW (necUáme profukovŠW vzTucU Vkrz moWor pomocí oWevřené kŠpoWy)
- poWé To expŠnzní náTobky Toplníme TeVWilovŠnou voTu (v zimním obTobí VmícUŠnou V nemrznoucí kŠpŠlinou)
- živoWnoVW cUlŠTicí kŠpŠliny je zUrubŠ 2 roky (po WuWo Tobu Vi kŠpŠlinŠ ucUovává Vvé vlŠVWnoVWi)
- v přípŠTě, že opěW TojTe k úniku cUlŠTicí kŠpŠliny, jVou prŠvTěpoTobné úniky z gumovýcU UŠTic, nebo přímo z
poškozenéUo cUlŠTiče
- pokuT Ve VeWkáme V porucUou venWiláWoru, WermoVWŠWu či voTníUo čerpŠTlŠ, Vvěříme oprŠvu oTbornému VerviVu

Í0.ĚPOPIŠTNHĚJAOOUĚFUNOCIĚPLNÍĚOATALYRÁTORĚVÝFUOOVÝCHĚPLYNŮHĚJNHOĚ
UMÍSTĚNÍĚNAĚVORIMLNĚAĚJAOÝMIĚRPŮSOBYĚLRNĚOVLIVNITĚJNHOĚŽIVOTNOSTĚ
- kŠWŠlyzáWor výfukovýcU plynů je zŠřízení, kWeré cUemickou reŠkcí mění zTrŠví škoTlivé Vložky výfukovýcU plynů
nŠ zTrŠví neškoTné
- je umíVWěn nŠ prvním Tílu výfukovéUo poWrubí, WeTy UneT zŠ moWorem (z TůvoTu WoUo, že pro jeUo Vprávnou
funkci je WřebŠ vyVoké WeploWy)
životnoVtĚkŠtŠlyYátoruĚovlivňuÚŤJĚ
- používání VprávnéUo benzínu - vžTy bezolovnŠWý (NŠWurŠl)
- nevypínŠW zŠpŠlování běUem jízTy
- neVWŠrWovŠW voziTlo rozWŠUováním nebo poušWěním z kopce
- neVpoWřebovávŠW veškeré pŠlivo v náTrži
- V kŠWŠlyzáWorem Ve VeWkáme u zážeUovýcU (benzínovýcU) moWorů
- u vzněWovýcU (nŠfWovýcU) moWorů je obTobou kŠWŠlyzáWoru filWr pevnýcU čáVWicĚ
Ě

ÍÍ.ĚPOPIŠTNHĚJAOOUĚFUNOCIĚPLNÍĚUĚVORIMLAĚSPOJOAĚAĚJAOÝMIĚRPŮSOBYĚLRNĚ
OVLIVNITĚJNJÍĚŽIVOTNOSTĚ
Š) funkcŤĚVŮoÚkyĚ
- VpojkŠ je umíVWěnŠ mezi moWorem Š převoTovkou
- umožňuje kráWkoTobé přerušení přenoVu UnŠcí Víly mezi moWorem Š převoTovkou (TlouUoTobé přerušení při
VpušWěném moWoru zŠjišťuje vyřŠzení nŠ neuWrál)
- ovláTání Vpojky může býW mecUŠnické (lŠnkem) nebo UyTrŠulické (WlŠkem kŠpŠliny)
VloužíĚkJĚ
1IrozjezTu
2I řŠzení rycUloVWnícU VWupňů
3I zŠVWŠvování
4I mŠnévrování V voziTlem (zejménŠ při pŠrkování)
- při VWŠrWování Vpojku vžTy Vešlápneme - Vnížíme Wím oTpor v převoTovém úVWrojí VWuTenéUo moWoru
b) životnoVtĚVŮoÚkyĚ
- Vpojku používáme pouze v momenWecU, kTy Ve používŠW má
- neTržíme noUu (byť jen opřený) nŠ Vpojkovém peTálu zŠ jízTy
- nŠ VemŠforecU vyřŠzujeme nŠ neuWrál Š Vpojku povolujeme
- WŠkWéž v záběru Tržíme Vpojku pouze nŠ Tobu nezbyWně nuWnou
- vyvŠrujeme Ve rycUlému poušWění Vpojky (cukání voziTlŠ)
- při rozjezTu Vi připrŠvíme rozumné rozjezTové oWáčky (ne zbyWečně vyšší, než je WřebŠ)
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Í2.ĚPOPIŠTNHĚJAOOUĚFUNOCIĚPLNÍĚUĚVORIMLAĚPŘNVOMOVOAĚAĚOĚČNMUĚSLOUŽÍĚ
JNJÍĚSYNCHRONIRACNĚ
Š) funkcŤĚŮřŤvoTovkyĚ
- převoTovkŠ umožňuje změnu rycUloVWnícU VWupňů - přizpůVobovŠW opWimálně režim moWoru provozním
požŠTŠvkům jízTy
- při VWejnýcU oWáčkácU moWoru WeTy ToVáUneme buď vyVoké UnŠcí Víly při nízké rycUloVWi (nŠpř. první
převoTový VWupeň) nebo nízké UnŠcí Víly při vyVoké rycUloVWi (páWý převoTový VWupeň)
- Tále převoTovkŠ umožňuje zŠřŠzení neuWrálu - WeTy TlouUoTobé přerušení přenoVu UnŠcí Víly mezi moWorem
Š koly ŠuWomobilu (kráWkoTobé přerušení prováTíme VešlápnuWím VpojkovéUo peTálu - pozor, zbyWečné VWání
nŠ Vpojkovém peTálu výrŠzně zkrŠcuje živoWnoVW Vpojky)
- převoTovkŠ WŠké umožňuje zŠřŠzení zpěWnéUo cUoTu k couvání - pozor, řŠTíme vžTy Šž kTyž je voziTlo zcelŠ
v kliTu (VWojí)
- pomocí zŠřŠzenéUo rycUloVWníUo VWupně můžeme při jízTě ze VvŠUu brzTiW moWorem (TruUý, WřeWí rycUloVWní
VWupeň)
b) VyncUroniYŠcŤĚŮřŤvoTovkyĚ
- VyncUronizŠce převoTovky přiVpívá ke VnŠTnému Š WicUému řŠzení rycUloVWnícU VWupňů (má WŠké klŠTný vliv
nŠ živoWnoVW převoTovky). PoTVWŠWou její činnoVWi je vyrovnávání oWáček ozubenýcU kol Tříve, než Ve při řŠzení
ToVWŠnou To záběru. SyncUronizŠcí jVou TneV opŠWřenŠ Voukolí všecU rycUloVWnícU VWupňů pro jízTu vpřeT.
c) úTržbŠĚŮřŤvoTovkyĚ
- u novýcU voziTel již VŠmi žáTnou úTržbu rozUoTně neprováTíme. Po ujeWí TŠnéUo počWu kilomeWrů muVíme
necUŠW vyměniW převoTový olej, jeUož UlŠTinu bycUom měli necUŠW občŠV konWrolovŠW. V přípŠTě zŠkoupení
VWŠršíUo voziTlŠ V velkým počWem ujeWýcU kilomeWrů věnujeme WéWo konWrole znŠčnou pozornoVW.
T) TiŠgnoVtikŠĚŮroblémůĚVĚŮřŤvoTovkouĚ
- špŠWně Ve řŠTí - WuUoVW, řŠTíme „přeV zuby" = porucUŠ VyncUronizŠce
- občŠV Ve řŠTicí pákŠ může VŠmŠ „vyVWřelovŠW" nŠ neuWrál
- Uluk v převoTovce při jízTě = prŠvTěpoTobně neToVWŠWek převoTovéUo oleje
Ě
Ě
Ě
Ě
Ě
Ě
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Í3.ĚPOPIŠTNHĚJAOOUĚFUNOCIĚPLNÍĚNAĚVORIMLNĚTLUMIČNĚPÉROVÁNÍHĚPROJNVYĚ
JNJICHĚNNSPRÁVNÉĚČINNOSTIĚAĚVLIVĚNAĚTNCHNICOÝĚSTAVĚVORIMLAĚAĚ
BNRPNČNOSTĚJÍRMYĚ
Š) funkcŤĚtlumičůĚ
- Wlumiče pérování mŠjí záVŠTní vliv nŠ bezpečnou Š plynulou jízTu, proWože zŠbrŠňují rozkmiWání náprŠv při
přejezTu kolŠ přeV nerovnoVWi vozovky Š zŠjišťují neuVWálý VWyk kolŠ ŠuWomobilu V povrcUem vozovky
b) ŮroÚŤvyĚÚŤÚicUĚnŤVŮrávnéĚčinnoVtiHĚvlivĚnŠĚbŤYŮŤčnoVtĚÚíYTyĚ
- u neToVWŠWečně fungujícícU Wlumičů TocUází k čŠVWému rozkmiWání kol Š WeTy i ke zUoršení jízTnícU vlŠVWnoVWí
voziTlŠ
- může TojíW Šž ke zWráWě ovlŠTŠWelnoVWi voziTlŠ při průjezTu zŠWáčkou (Vmyk)
- proTlužuje Ve brzTná TráUŠ voziTlŠ
c) vlivĚnŠĚtŤcUnickýĚVtŠvĚvoYiTlŠĚ
- poškozené Wlumiče mŠjí v první řŠTě vliv nŠ poškození Tezénu pneumŠWik - pneumŠWiky jVou Wzv. „oVkákŠné"
neboli „oVekŠné" - míVWy má plošky V výrŠzně nižší Uloubkou Tezénu
- pokuT jVou vŠTné Wlumiče nŠ přeTní náprŠvě, Wrpí nárŠzy WŠké WŠWo náprŠvŠ - WeTy její veškeré VoučáVWi
(klouby ŠWp.), geomeWrie…
T) kontrolŠĚŠĚúTržbŠĚtlumičůĚ
- konWrolu VWŠvu Wlumičů Vvěříme vžTy oTbornému VerviVu, nefunkční Wlumiče necUáme iUneT vyměniW
- průběžně můžeme zkonWrolovŠW, zTŠ z Wlumičů neuniká jejicU olejová náplň, přípŠTně že neTošlo k jejicU
mecUŠnickému poškození (WrUliny, prŠVkliny.)
- u Wlumičů je nebezpečné, že ke zWráWě účinnoVWi TocUází poVWupně, WŠkže řiTič, kWerý V voziTlem jezTí, Vi
zUoršení jejicU funkce věWšinou Šni neuvěTomí!!
Ě

Í4.ĚPOPIŠTNĚRPŮSOBĚOONTROLYĚMNOŽSTVÍĚBRRMOVÉĚOAPALINYĚAĚJNJÍĚ
MOPLNĚNÍ.ĚCOĚSIŇNALIRUJNĚRORSVÍCNNÍĚOONTROLOYĚBRRMOVÉHOĚSYSTÉMUĚ
NAĚPŘÍSTROJOVÉĚMNSCNĚŘIMIČN?Ě
Š)ĚkontrolŠĚmnožVtvíĚbrYTovéĚkŠŮŠlinyĚ
- UlŠTinŠ brzTové kŠpŠliny Ve muVí poUybovŠW vžTy mezi ryVkŠmi min. Š mŠx. nŠ příVlušné náTržce. TuWo
náTržku UleTejWe v moWorovém proVWoru nejčŠVWěji v blízkoVWi brzTovéUo peTálu.
- při pokleVu UlŠTiny brzTové kŠpŠliny WuWo kŠpŠlinu iUneT Toplníme. Moplňujeme vžTy VWejnou brzTovou
kŠpŠlinu (MOT 3, MOT 4), kWerá je ve voziTle používánŠ.

- při věWším úniku vyUleTáme neproTleně oTborný VerviV
b)ĚroYVvícŤníĚkontrolkyĚbrYTovéUoĚVyVtémuĚ
- rozVvícení WéWo konWrolky nejčŠVWěji znŠmená právě neToVWŠWek brzTové kŠpŠliny
- Tále může znŠmenŠW nepřípuVWné opoWřebení brzTovéUo obložení (můžeme Ve VeWkŠW i Ve VŠmoVWŠWnou
konWrolkou), „prošlápnuWí“ peTálu brzTy
- Toporučuje Ve prŠviTelná výměnŠ brzTové kŠpŠliny po Tvou leWecU. Po WéWo Tobě brzTová kŠpŠlinŠ
ŠbVorbuje vlUkoVW Š kleVá její boT vŠru.

Í5.ĚPOPIŠTNĚÚČNLĚPOSILOVAČNĚBRRMĚAĚŘÍRNNÍĚNAĚVORIMLN.ĚPROČĚSNĚNNSMÍĚ
RAĚJÍRMYĚVYPÍNATĚMOTOR?Ě
- poVilovŠč brzT je běžnou VoučáVWí brzTové VouVWŠvy oVobnícU ŠuWomobilů. PoVilovŠč brzT Vnižuje Vílu
nuWnou k VešlápnuWí brzTovéUo peTálu Š vyvolání poWřebnéUo brzTovéUo účinku.
- poVilovŠč řízení poTVWŠWně Vnižuje Vílu nuWnou k řízení voziTlŠ - zŠjišťuje vyVoký komforW ovláTání voziTlŠ,
velmi pomáUá WŠké při pŠrkování. MneV je poVilovŠč řízení již VWŠnTŠrTní výbŠvou novýcU ŠuWomobilů.
SeWkáme Ve V poVilovŠčem UyTrŠulickým (v moWorovém proVWoru Ve objevuje náTržkŠ nŠ UyTrŠulický olej)
nebo elekWrickým (bez náTržky). NlekWrické poVilovŠče umožňují čŠVWo možnoVW volby účinku poVilovŠče.
U VWŠršícU voziTel Ve čŠVWo můžeme VeWkŠW V ŠbVencí poVilovŠče řízení - nŠpř. ŠkoTŠ FŠvoriW, vybrŠné moTely
ŠkoTŠ FeliciŠ, nebo u voziTel V leUkými Š mŠlými moWory - nŠpř. VWŠrší verze Suzuki SwifW.
- moWor při jízTě neVmíme nikTy vypínŠW, je Wo velmi nebezpečné!! JŠk poVilovŠč brzT, WŠk i poVilovŠč řízení
prŠcují jen WeUTy, je-li moWor v cUoTu. Při vypnuWí moWoru je nuWné k ovláTání Š brzTění voziTlŠ vyvíjeW
znŠčnou Vílu.
- občŠV zmiňovŠné „šeWření" při jízTě z kopce je WeTy velmi nebezpečné! Pozor! PokuT bycUom vypnuWí
moWoru korunovŠli vyWŠžením klíčku ze VpínŠcí Vkříňky, TojTe k zŠblokování řízení!!

Í6.ĚPOPIŠTNĚRORMÍLĚMNRIĚOOTOUČOVOUĚAĚBUBNOVOUĚ(ČNLISŤOVOU)Ě
BRRMOUHĚJNJICHĚVÝHOMYĚAĚNNVÝHOMY.Ě
Š)ĚkotoučováĚbrYTŠĚ
- brzTný účinek je vyvolán přiWlŠčením brzTovýcU TeVWiček nŠ boky brzTovéUo koWouče
- má věWší účinek
- činná plocUŠ brzTy je věWší
- je lépe cUlŠzená (koWouč může býW TvojiWý, vzTucU procUází mezi)
- konVWrukčně jeTnoTušší
- VnŠTná konWrolŠ VWŠvu brzTovýcU TeVWiček Š jejicU výměnŠ

- koWoučová brzTŠ Ve VnŠTno znečiVWí
- používá Ve nŠ přeTnícU kolecU - u novýcU voziTel nŠ všecU

b)ĚbubnováĚbrYTŠĚ
- brzTný účinek je vyvolán přiWlŠčením čeliVWi V brzTovým obložením (pŠkny) nŠ brzTový buben
- činná plocUŠ brzTy je menší
- více Ve zŠUřívá
- náročnější výměnŠ opoWřebenýcU čáVWí
- oTolnější znečišWění
- používá Ve nŠ zŠTnícU kolecU - u VWŠršícU voziTel nŠ všecU

c)ĚŮŠrkovŠcíĚbrYTŠĚ
- u věWšiny oVobnícU ŠuWomobilů půVobí nŠ zŠTní kolŠ, je ovláTánŠ ručně Š funguje nŠ principu lŠnovoTů
- ojeTiněle Ve VeWkáme V peTálovou pŠrkovŠcí brzTou, či V pŠrkovŠcí brzTou ovláTŠnou WlŠčíWkem

Í7.ĚPOPIŠTNĚÚČNLĚANTIBLOOOVACÍHOĚSYSTÉMUĚABSĚNAĚVORIMLNĚAĚ
OONTROLUĚJNHOĚSPRÁVNÉĚFUNOCNĚ
- ABS pŠWří TneV již k běžné VoučáVWi bezpečnoVWní výbŠvy voziTel
- při inWenzivním brzTění Urozí zŠblokování kol Š náVleTný vznik Vmyku, ABS proWo v WŠkové ViWuŠci Távkuje
brzTnou Vílu WŠk, Šby nepřekročilŠ UrŠnici, zŠ níž by Tošlo k zŠblokování kol. VoziTlo WŠk zůVWává i při
neciWlivém brzTění Vměrově VWŠbilní Š řiTiWelné. BrzTná TráUŠ je přiWom co možná nejkrŠWší.
- při nŠVWŠrWování náV o Vprávné funkci ABS informuje příVlušná konWrolkŠ nŠ příVWrojové TeVce - po několikŠ
vWeřinácU konWrolkŠ muVí zUŠVnou
- funkci ABS můžeme WŠké ověřiW nŠ volném proVWrŠnVWví, V vUoTným povrcUem (nejlépe píVek, šWěrk), pomocí
pruTkéUo VešlápnuWí brzTovéUo peTálu. BrzTový peTál muVí při ŠkWivním ABS vyTávŠW zpěWné rázy To

brzTovéUo peTálu - kWeré pocíWíme nŠ brzTící prŠvé končeWině. (Při náVWupu zimy jVou ŠuWoVerviVy čŠVWo plné
voziTel, jejicUž mŠjiWelé mŠjí „problémy" V brzTŠmi, proWože při brzTění peTál „kope" proWi nim.) PozorJ
uveTenou zkoušku prováTějWe výUrŠTně nŠ bezpečném míVWě V ToVWŠWečným proVWorem!
- v přípŠTě porucUy ABS vyUleTáme oTborný VerviV. S voziTlem můžeme pokrŠčovŠW v jízTě, Šle V věTomím,
že funkce ABS není v činnoVWi.

Í8.ĚPOPIŠTNĚNNJČASTĚJŠÍĚPROJNVYĚNNSPRÁVNÉĚŇNOMNTRINĚŘÍMÍCÍĚNÁPRAVYĚ
VORIMLAĚ
1I neprŠviTelné VjížTění pneumŠWik
2I WrvŠlé kmiWání volŠnWu (rozkmiWání při určiWé rycUloVWi Š náVleTné ukliTnění znŠčí špŠWně vyváženou
pneumŠWiku)
3I voziTlo Ve Wěžce ovláTá (zUoršená Vměrová VWŠbiliWŠ voziTlŠ nŠ vozovce)
4I zUoršená VcUopnoVW řízení vrŠceW Ve To příméUo Vměru
5I klepání v řízení
6I vůle v řízení
7I řízení „WáUne" ke VWrŠně
Správně Veřízené řízení zŠručuje Vměrovou VWŠbiliWu voziTlŠ, ciWlivé Š přeVné ovláTání voziTlŠ.
U geomeWrie řízení Ve přeTevším VleTujeJ VbíUŠvoVW kol, oTklon kolŠ oT VviVlé roviny, příklon Š záklon
rejTovéUo čepu.
VĚměVtVkémĚŮrovoYuĚ(čŠVtéĚvýtlukyHĚvŤlkéĚnŤrovnoVti)ĚgŤomŤtriŤĚříYŤníĚvŤlmiĚtrŮí.ĚNŤcUávámŤĚŮrotoĚ
VŮrávnouĚgŤomŤtriiĚŮrŠviTŤlněĚkontrolovŠtĚvĚoTbornémĚVŤrviVu!!Ě

Í9.ĚPOPIŠTNĚPOSTUPĚPŘIĚOŠNTŘOVÁNÍĚAOUMULÁTORUĚAĚUVNĎTNĚFAOTORYĚ
OVLIVŇUJÍCÍĚJNHOĚŽIVOTNOSTĚ
Š) ŮoVtuŮĚŮřiĚošŤtřováníĚ
- konWrolŠ řáTnéUo upevnění
- konWrolŠ připojení kŠbelovýcU Vvorek
- konWrolŠ čiVWoWy kŠbelovýcU Vvorek (zŠmeziW zoxiTování, konzervovŠW vŠzelínou)
- konWrolŠ UlŠTiny elekWrolyWu v článcícU (neplŠWí pro bezúTržbové bŠWerie) - Tolévá Ve TeVWilovŠná voTŠ
- konWrolŠ VWŠvu nŠbiWí - inTikáWoru (u bezúTržbovýcU bŠWerií - bŠrevné okénko)
- konWrolŠ povrcUu ŠkumuláWoru - muVí býW vžTy VucUý Š čiVWý

b) fŠktoryĚovlivňuÚícíĚživotnoVtĚŠkumulátoruĚ
Ě
- vyUnouW Ve TlouUým VWŠrWům (VWŠrWujeme ccŠ 3 vWeřiny - při nuWnoVWi opŠkovŠnéUo VWŠrWu vyčkáme ccŠ 15
Šž 30 vWeřin)
- zmíněná prŠviTelná konWroly čiVWoWy Š upevnění ŠkumuláWoru
- veškeré VpoWřebiče zŠpínáme nejlépe Šž po nŠVWŠrWování (VWěrŠče, rozmrŠzování zŠTníUo oknŠ...)
- negŠWivní vliv nŠ živoWnoVW mŠjí přípŠTné zkrŠWy Š záměnŠ polŠriWy
- WŠkWéž vybiWí nŠ UrŠnici možnoVWi ŠkumuláWoru Š ponecUání ŠkumuláWoru v WomWo VWŠvu Telší Tobu jeUo
živoWnoVWi rozUoTně neproVpívá
- ŠkumuláWorům obecně neproVpívŠjí mrŠzy, WeTy přípŠTné TlouUé VWání voziTlŠ v zimě. U VWŠršícU voziTel
(nŠpř. ŠkoTŠ 120, FŠvoriW) jVme v mrŠzecU moUli ŠkumuláWor oTnéVW z voziTlŠ To WeplŠ, přípŠTně Uo
Vvépomocí TobíW. U novýcU ŠuWomobilů WoWo Tíky VWále věWšímu elekWronickému vybŠvení (říTící jeTnoWkŠ,
elekWronikŠ…) neprováTíme!
Při Tobíjení Tbáme nŠ Vprávnou polŠriWu Š konWrolujeme UoTnoWu nŠbíjecíUo prouTu.
- pozor při mŠnipulŠci V úTržbovým ŠkumuláWorem. NlekWrolyW je VměV TeVWilovŠné voTy Š kyVeliny Vírové.
Riziko polepWání při poWříVnění pokožky. Při Tobíjení elekWrolyW bublá - neumíVťovŠW nŠpř. nŠ koberec.

20.Ě POPIŠTNĚ FUNOCIĚ POJISTNOĚ VĚ NLNOTRICOÉĚ SOUSTAVĚ Ě VORIMLAĚ AĚ JNJICHĚ
UMÍSTĚNÍĚ
Š) funkcŤĚ
- kŠžTý VpoWřebič je v elekWrické VouVWŠvě ŠuWomobilu jišWěn WŠvnou pojiVWkou
- v přípŠTě, že nŠ VpoWřebiči TojTe k závŠTě (zkrŠW, přeWížení), přeWŠví Ve pojiVWkŠ, čímž je přerušen elekWrický
obvoT Š prouT jím přeVWŠne procUázeW (VpoWřebič i elekWrická VouVWŠvŠ jVou ocUráněny). OVWŠWní čáVWi
elekWrické VouVWŠvy WŠk nejVou zŠVŠženy Š fungují normálně Tál.
- přeWŠvenou pojiVWku nŠUrŠzujeme vžTy pojiVWkou VWejné UoTnoWy - uváTí Ve v ŠmpérecU
- jeTnŠ pojiVWkŠ čŠVWo jiVWí více VpoWřebičů, při přeWŠvené pojiVWce neVvíWí nŠpříklŠT levá VWrŠnŠ vozu, nebo
Vpolečně V oVvěWlením inWeriéru nejTe WŠké klŠkVon, klimŠWizŠce ŠWp.
- pro přeUleTnoVW jVou pojiVWky oTlišeny bŠrevněJ
5 A ..... VvěWle UněTá
10 A ... červená
15 A ... moTrá
20 A ... žluWá
25 A ... bílá
30 A ... zelená
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b) umíVtěníĚ
- umíVWění pojiVWkové Vkříňky Ve liší poTle Wypu voziTlŠ, u věWšiny ŠuWomobilů nŠjTeme pojiVWky někTe v
příVWrojové TeVce voziTlŠ
- ŠkoTŠ FeliciŠ ... u kolen VpolujezTce, nŠ VpoTku příVWrojové TeVky
- ŠkoTŠ FŠbiŠ, OcWŠviŠ ... nŠ boku příVWrojové TeVky u řiTiče
- FiŠW BrŠvo ... oTšroubováním čáVWi příVWrojové TeVky vlevo poT volŠnWem
- nezŠpomeneme, že náUrŠTní pojiVWky pŠWří k povinné výbŠvě voziTlŠ!
- pro orienWŠci v pojiVWkové Vkříňce je u TnešnícU vozů V velkým množVWvím VpoWřebičů návoT k voziTlu
nuWnoVWí!

2Í.ĚPOPIŠTNĚJAOÝMĚRPŮSOBNMĚSNĚPROVÁMÍĚVÝMĚNAĚŽÁROVNOĚVNĚJŠÍHOĚ
OSVĚTLNNÍĚVORIMLAĚ
- přeVný poVWup výměny žárovek UleTáme vžTy v návoTu k obVluze, u moTernícU voziTel Ve čím Tál Wím čŠVWěji
VeWkáváme V fŠkWem, že i výměnu žárovky muVíme VvěřiW oTbornému VerviVu (xenony, přeTní mlUová VvěWlŠ ŠWp...)
Š)ĚvýměnŠĚUŠlogŤnovýcUĚžárovŤkĚŮřŤTníUoĚoVvětlŤníĚvoYiTlŠĚ(většinouĚYĚmotorovéUoĚŮroVtoru)Ě
- Vejmeme pryžový nebo plŠVWový kryW zŠTní čáVWi VvěWlomeWu
- mírným WŠUem uvolníme Š oTpojíme konekWor V kŠbely k VvěWlomeWu
- Vejmeme ocUrŠnnou objímku nebo zŠjišťovŠcí TráWek
- vyjmeme vŠTnou žárovku
- umíVWíme žárovku novou - Vprávně (pŠcky nŠ kovové pŠWici), žárovku nikTy neTržíme zŠ Vkleněnou bŠňku!
- zŠjiVWíme pomocí TráWku nebo objímky
- připojíme konekWor
- zŠjiVWíme VvěWlomeW kryWem (zŠbrŠňuje průniku nečiVWoW)
b)ĚvýměnŠĚžárovŤkĚuĚYŠTnícUĚVTružŤnýcUĚVvítilŤnĚ
- poVWup výměny Ve může lišiW Tle Wypu voziTlŠ, nejčŠVWěji Ve VeWkáme V WěmiWo poVWupyJ
- v zŠvŠzŠTlovém proVWoru oTpojíme cenWrální konekWor Š vyjmeme celé plŠWo Ve všemi žárovkŠmi. ProVWor oVvěWlení
je věWšinou zŠkryW plŠVWem, nebo polVWrováním.
- po oWevření zŠvŠzŠTlovéUo proVWoru oTšroubujeme Š vyjmeme celé vnější plŠVWové VvěWlo, náVleTně prováTíme
výměnu žárovek
c)ĚvýměnŠĚoVtŠtnícUĚžárovŤkĚ-ĚbočníĚblinkryHĚoVvětlŤníĚRRHĚŮřŤTníĚblinkryHĚmlUováĚVvětlŠ....Ě
- říTíme Ve návoTem k obVluze, poVWup obTobný jŠko u oVWŠWnícU žárovek
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POROR!!Ě
- VŠTŠ náUrŠTnícU žárovek pŠWří To povinné výbŠvy voziTlŠ
- žárovku měníme vžTy zŠ žárovku VWejnéUo Wypu
- Tbáme nŠ Vprávnou poloUu konWŠkWů - u TvouvláknovýcU žárovek
- jŠkákoliv bŠrevná úprŠvŠ VvěWlomeWů Š jejicU zŠkryWí není povolené (mimo VcUválené Toplňky) - nŠpř.

mrŠčíWkŠ,

WmŠvé Vpreje, VŠmolepky, „převleky" nŠ žárovky
Ě
22.ĚVYSVĚTLNTNĚSYMBOLYĚOONTROLNOĚAĚOVLAMAČŮĚNAĚPŘÍSTROJOVÉĚMNSCNĚVORIMLAĚ

23.ĚPOPIŠTNĚPOSTUPĚPŘIĚPŘIPOJNNÍĚTAŽNÉHOĚLANAĚ
- zjiVWíme, kTe jVou vlečná okŠ (u někWerýcU voziTel pevná, u jinýcU nuWnoVW nŠšroubování okŠ)
- připevníme WŠžné lŠno
- pokuT není, umíVWíme nŠ lŠno červený prŠporek o velikoVWi nejméně 300 x 300 mm
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- vzTálenoVW mezi voziTly muVí býW mezi 2,5 - 6 m
- u vlečenéUo voziTlŠ umíVWíme zŠ zŠTní okno výVWrŠžný WrojúUelník (přípŠTně nŠ jiné viTiWelné míVWo)
NNRAPOMNNNMNHĚŽNJĚ
- řiTiči jVou povinni TomluviW způVob Torozumívání běUem jízTy
- lŠno by mělo býW při vlečení VWále nŠpnuWé
- vlečený ŠuWomobil muVí míW vžTy zŠpnuWé zŠpŠlování, Šby neTošlo k uzŠmčení volŠnWu
- vlečený ŠuWomobil muVí míW v pořáTku brzTy Š řízení - pokuT moWor nelze nŠVWŠrWovŠW, nebuTe Šle fungovŠW
poVilovŠč řízení Š brzT
- u vlečnéUo voziTlŠ muVí býW zŠ Vnížené viTiWelnoVWi rozVvícenŠ poWkávŠcí VvěWlŠ, při poruše nŠ levé VWrŠně vpřeTu
bílé VvěWlo Š vzŠTu červené VvěWlo
- zŠpínŠW u vlečnéUo Š vlečenéUo voziTlŠ výVWrŠžné VvěWelné znŠmení (blinkry) není povoleno, i kTyž Ve V ním
prŠviTelně VeWkáváme
- jeTeme rycUloVWí mŠx. 60 kmIU
- voziTlo můžeme vléci i nŠ Wyči (používá Ve čŠVWěji pro náklŠTní ŠuWomobily), Wo může míW porucUu brzT, muVí míW Šle
bez závŠT řízení I vzTálenoVW mezi voziTly muVí býW mezi 1 - 6 mI
Ě

24.ĚPOPIŠTNĚPOSTUPĚPŘIĚPŘIPOJOVÁNÍĚPŘÍVĚSUĚ
- oj přívěVu zŠpojíme To VpojovŠcíUo zŠřízení, poUlíTáme zŠklŠpnuWí pojiVWky
- zŠpojíme pojiVWné VpojovŠcí lŠnko
- zŠpojíme elekWrickou inVWŠlŠci přívěVu k WŠžnému voziTlu, záklopkŠ čŠVWo jiVWí kŠbel přeT vypŠTnuWím
- Toporučuje Ve přeVvědčiW, že je připojení pevné (zŠWřeVeme V ojí přívěVu)
- zkonWrolujeme, zTŠ funguje oVvěWlení přívěVu
- překonWrolujeme WlŠk vzTucUu v pneumŠWikácU přívěVu
- u rozměrnějšíUo přívěVu připevníme ToTŠWečná zpěWná zrcáWkŠ
NNRAPOMNNNMNHĚŽNJĚ
- při půjčení přívěVu zkonWrolujeme plŠWnoVW STO Š ToklŠTy oT přívěVu
- při přeprŠvě náklŠTu náklŠT řáTně upevníme
- při jízTě Š zejménŠ při přeTjížTění muVíme přiUléTnouW k Télce nŠší VouprŠvy
- zŠTní oTrŠzky muVí býW u vlečnéUo voziTlŠ vžTy WrojúUelníkové (červené)
Ě

25.ĚVYJMNNUJTNĚPOVINNÉĚVYBAVNNÍĚVORIMLAĚ
1I náUrŠTní pojiVWky - po jeTné oT kŠžTéUo TruUu
2I náUrŠTní žárovky pro vnější oVvěWlení - po jeTné oT kŠžTéUo TruUu
3I Uever (zveTák)
4I klíč nŠ mŠWice nebo šrouby kol
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5I náUrŠTní kolo - nŠUušWěné nŠ nejvyšší WlŠk Tle pokynů výrobce voziTlŠ
6I výVWrŠžný WrojúUelník
7I lékárničkŠ přeTepVŠnéUo Wypu - obVŠU neVmí býW prošlý
8I reflexní veVWŠ IoT 1. 1. 2011 povinnoVWI
PovinnouĚvýbŠvuĚÚŤĚvUoTnéĚroYšířitĚoĚnáVlŤTuÚícíĚŮoložkyJĚ
- proVWřeTky Š pomůcky pro oprŠvu běžnýcU závŠT (šroubovák, klešWě ŠWp.)
- vlečné lŠno
- TeVWilovŠnou voTu
- UŠVicí příVWroj
- příruční VvíWilnu
- prŠcovní rukŠvice
- UŠTry, uWěrky
- náUrŠTní lŠUvičku V moWorovým olejem
- náUrŠTní lŠUvičku V brzTovou kŠpŠlinou
- VWŠrWovŠcí kŠbely
- v zimě škrŠbku nŠ leT, přípŠTně rozmrŠzovŠč Vkel (rozmrŠzovŠč zámků ve voziTle je nám k ničemu)
- TŠlší Tle poWřeby
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