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22. Vysvětlit symboly kontrolek a ovladačůna pffstrojové desce ( volantu ) vozidla
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Nabíjeníakumulátoru
I0ldazéni motoru

tlak oleje

Parkovací brzda

Závadav brzdovém
systému

Brzdové obložení

Teplota chlaďcí

kapďiny

Stav paliva v

nádňi

Sýič

Elektronika
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íffii"ffi"Směrová světla

Větrriní

Topení

Houkačka

Obrvsová wětla

Potlqivací wětla

Dálková světla

Varormá wětla

Systém airbag

ffit

W

m

Zadní wětlo do
mlhy
Přední wětlo do

mlhy

Stěrače předního

skla
ostřikování

přeďúho skla

Stěrač zadního

skla

ostřikováni
zadního skla

Vyhřívání zaďrího
skla
Bezpečnostní písy

ESP

+

ASR

motoru

Imobilizér

K označenísdělovačůa ovladačůse používajísymboly, které mají mezinárodní platnost. Proto znalost těchto
symbolů ruim usnadňuje přechod na jinou značku voziďa. Pokud narazíme na symbol, jehož v1znam neznáme" měli
bychom si předjízdou zjistit co tento s}Ťnbol r'yjadřuje' nebo je-li nalaeslen na ovladači, jak a kdy tento ovladač použít
Pozor na kontrolky s červenou barvou. oznamují stavy" které mohou způsobit váňné pškození voziďa nebo ohrozit
bezpečnost pÍovozu. Kontrolky s oranžovou barvou - bezpečnostních qystémůsice umožňujídojetí, ale měli bychom
záv ad.u nechat co nejdříve odstranit.
Nabíieníakumulátoru -fizapnutizap|ovárlt se musí tato kontrolka rozwítit a po nastartování zhasnout. To
signalizuje, že se baterie během jízdy dobijiz alterruítoru'
Mazifurí motoru - tlak oleje * při zapnutí zapa|ováni se musí tato kontrolka rozwítit a nejpozději po nastartování
zhasnout. To sigrrďizuje, že tlakv mazact soustavě dosáhl fredepsané hodnoty. Při rozwícení běhemiízďy, .
okamŽitě \ypnout motor.

Parkovací brzda - svítípři zataženéparkovací brzdě
Závada v brzdovém s.ystému _ wítíjestlře klesne hladinabrzdové kapaliny pod rysku . min.
Brzdové obložení - rozxtiti se při opotřebení brzdoqých destiček na minim.ální přípustrrou sílu. Destičky je v tomto
pfipadě potřeba co nejrychleji r..yměnit.
Chlaďcí kapalina * rozwítíse při poklesu chladicí kapaliny pod tysku - min', případně při přehřití.
Stav paliva v ruídrži _ rozwícenísigralizuje pokles paliva v ná&žina tzv. rezen,''rr. Množství,které zbývá se lišípoďe
typuvozu (většinou 5 - 10 1 ).

S\,tič - signalizuje zapnutí sytiče' který obohacuje palivovou směs a je ho potřeba po zahřáti motoru Yypnout.
Žhavení svíček- u vznětového motoru se rozwítípo Zapnutí klíčkqa teprve po zhamutí této kontrol}'v můžeme
startovat.

- při zapnutí směrového wětla blikají. Při poruše nělceré Žarovky ve směrol"ých wětlech
blikínízrychlí.

Směrová wětla

se frekvence

Větrání. topení -.označuje spínač,kterým se uvede do činnosti ventílátor topení
Houkačka - označuje spínač,kterým se zapírrá klakson
obrysová wětla - kontolka se rozwítípň zapnutí obrysoých wětel a owětlení SPZ ( registraění značky )
Potkivací wět]a _ kontrollq se rozwítípři jejich zapnutí ( není na každémvoziďe )
Dálková světla _ konEolka se rozwítípň zapnuti drílkoých wětel nebo světelné houkačlsy( blikaní d.álkov.funi wětly )
Varovná wětla _ kontolka blikí červeně, signalizuje zapnutí ýstraŽné funkce směroých světel ( blikají všechna
směrová wětla současně )
Zadní wětlo do mlhy - kontrolka wítíorarrŽově při zapnutí zadního núhového wětla. Nejde zapnout samostatně nebo
jen s obrysov.fmi wětly.
Přední světlomet.y do mihy - nedají se Zapnout samostattě. Napřed se musí rozwítit alespoň obrysová wětla
Stěrač předního skla - symbol se umisttje přímo na ovladač
ostřikování předního skla. srmbol se umisťuje přímo na ovladač
Stěrač zadního olna - symbol se umist'uje přímo na ovladač
ostřikování zadního okna . qymbol se umiďuje přímo na ovladač

- pomocí taldo označeného spínačeodmlŽíme zadní okno. Kontrolka po zapnutí wítíoranžově.
ale nemusí byt přímo na spínači.Potom je na ní stejný symbol.
Bezpečnostnípís - kontrolka wítínebo bliká při nezapnutí bezpečnostního písu
ABS _ antiblokovací brzdový systénq kontrolka s tímto symbolem se rozsvíúpo zapnutí klíčkqpo provedení
automatického kontrolniho testu sama zhame, jeJi všechno v pořádku Rozsvítili se během jízdy, znamenií to,
že systém ABS není vpořádku. Funguje pouze normální brzdoÚ systém. vjíZdě můŽeme polcačovat, ale
závadu.ie potřeba nechat odstranit při nejbližšívhodné příleŽitosti' _ oranžová bezpečnostnísystérn
Řídícíelekhonika motoru - po zapnutí Híčkuse kontrolka rozwítí a nejpozději n{fuglit vteřin po nastartování musí
zhasnout. Rozsvítí.lise během jízdy, zl:rrmena to, Že systém není v pořádku. RídícíelekEonika se v takovém
případě oblykle přepne na nouzoý progano' laer'ý umožňuje dojetí, pokud nehrozizávažné poškození
motonl Závaďu je pakpotřeba co nejrychleji nechat opraút. _ oranžovábezpečnostnísystém
EsPlésB _ kontrolka systému jízdnístability a protiprokluzového systému. Po zapnutí klíčkuse kontrolka rozwítía
nejpozději několik vteřrn po nastrÍtování musí zhasnout. Rozwítí.lise během jízdy, znarnená to, Že systém
není v pořádku. V jíZdě můžemepolcačovat, ale systémy nejsou funkční.Závadu je potřeba nechat odstranit
pň nejbližšívhodné příleŽitosti. _ oranŽová bezpečnostnísystém
Svstém airbag _ po zapn'utí klíčkuse kontrolka na několik vteřin rozwítí a pak zhasne. JestliŽe rrriíme systém úmyslně
rrypnuý, budeme na to upozonrěni několika sekrrndovým blikíním.Polcrrd kontrolka nezhasne nebo se
rozwítí během jízdy je v systému záva&a airbag není funkční. Závadu je potřeba nechat odstranit pň nejbliŽší
vhodné příleátosti. - oranžová bezpečnostnísystém
Imobilizér _ zabezpečovací zařlzeniproti nastartování. Při zapnutí zapalovántprobíhií porovniirú kódu mezi kličem a
říďcí jednotkou. Uqpěšné porowiíní je potuzeno rozwícenímkontrollry po dobu několika vteřin.
Pokud byl použit nespn:ríwý klíč( padělek ), přípa&rě muže bý spávný klíčpoškozený, kontrolka trvale bliká
a voziďo nelze nasiartovat.
Vyhříviání zadního okra

23. Postup

při připojení tažného lana

ho

vlečenínepojízdných vozidel se používajítažná |ana nebo !vče. Mečnélano má

bý

elastické,

aby

se

šetřila obě voziďa. Proto je lepšípoužívat lana z umělých vliiken nebo podobných elastických materirílů. Bezpeěnější je

použitívlečnétyče. Nezapomnět že při použtílana musí bý funkčníbrzdy ařlzenl.
Lano se upevňuje za v|ečná oka. U někter..ých vozidel bývají uschovány pod krytem nebo se musí před
pouŽitím našroubovat. JestliŽe není voziďo vlečnými úch1ty lybaveno pňviížeme |ano za pevrrou část podvozku
voziďa. Nikdy ne za pohyblivé čiísti.Vzdrílenost mezi vozidly musí bý nejméně 2,5 anefice 6 metrů.
Přewědčit se, že je lano řádně uperměno a je na něm červený praporek Lano nezasukovat, protoŽe při trŽení
se ho&rě uťáhne, a potom se těŽko uvolňuje. Nezapomně! že voziďo, lderé chcete tiíhnout nesmí sit t&ši neŽ vaše a
domluvit se na dorozumívání během jbdy.
Umístit zazadní olrno vlečenéhovoziďa ýstraŽný tojúhelník
Jestliže u vlečenéhovoziďa není louli závadě možnéza sl;úženéviďtelnosti rozwítit aspoň obrysová wětla,
musí se umístit dopředu bíléa dozadu červenéwětlo.
Po nastartování zapnout stanovené owětlení a pomalu popojíždět až 'se lano napne. RozjíŽdět, řaďt a
Zaýavavat se musí při vtečenína laně velmi jernrrě. Je potřeba diívat pozor, aby nedochr2elo k Íhavémuzaúžent.
Ridič vlečenéhovoziďa musí ďávat pozor na to, aby lano zůstiívalonapnuté.
Zapalování u taŽerrého voziďa musí bfi zapnuté, aby nebyl volant zablokován a bylo moŽné ovládat směrová
wětla, stěrače , klakson a osťikovač. Při nefimkčnímmotoru nepracuje posilovač brzd ani ťuem. ov|ádinije tedy
mnohem n.áročnější'

Bez oleje v převodovce se nesmí voziďo táhnout. Při vlečenímimo zpevněné silrrice hrozí nebezpečí" že se
upevňovací díly přetíŽía poškoď. Povolerrá rychlost pň vlečeníje 60 lqn/tt.

