AUTO-PORADNIK

Stan techniczny samochodu warto kontrolować na co
dzień. Po pierwsze, tak jest bezpieczniej. Po drugie, szybciej odkryjemy ewentualne usterki, co w wielu przypadkach
sprawi, że ich usunięcie będzie tańsze. Wyjątkowo dokładnie należy sprawdzić samochód przed wakacyjną podróżą
szczególnie taką, która liczy kilka tysięcy kilometrów

Samochód w trasę
P

odstawowe rzeczy kierowca może sprawdzić sam. Należy zwrócić
uwagę przede wszystkim na poziom płynów eksploatacyjnych, takich jak:
chłodnicy, do spryskiwaczy, hamulcowy, wspomagania kierownicy. Bez trudu
powinniśmy sprawdzić, czy konieczna jest ewentualna dolewka.
Przy okazji tankowania samochodu na stacji paliw, warto też skontrolować
ciśnienie w oponach, również – o czym zdarza się często zapominać – w kole
zapasowym. Wartości ciśnień z reguły można znaleźć na naklejce umieszczonej na klapce wlewu paliwa lub słupku drzwiowym albo w instrukcji obsługi
auta. Upewnijmy się, że ogumienie nie jest zniszczone. Niepokój powinny
wzbudzić wszelkie bąble i przecięcia. Widoczne na większości opon wskaźniki zużycia powinny być jeszcze niestarte.
Kolejna ważna sprawa to olej silnikowy. Kontrola jego poziomu to jedna
z najważniejszych, codziennych wręcz czynności związanych z obsługą samochodu. Jeśli wskazania są blisko wartości minimalnej, trzeba uzupełnić stan
oleju do poziomu lekko poniżej wartości maksymalnej. W trasę warto zabrać
przynajmniej litr oleju na dolewkę. W książce serwisowej znajdziemy wpis z
rodzajem, jaki znajduje się w silniku. Taką informację mechanicy zazwyczaj
zostawiają też zapisaną na kartce, którą zobaczymy po otwarciu maski.
Weźmy do samochodu komplet zapasowych żarówek. Kupimy je za kilka
złotych. Upewnijmy się tylko wpierw, jaki typ pasuje do reflektorów. Planując dalszą podróż samochodem, trzeba też sprawdzić, na jakich zasadach
nasze polisy OC, AC i assistance działają za granicą. (motofakty)
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