Před jízdní kontrola vozidla
1) Platnost technické kontroly motorového vozidla
Na zadní RZ je červená nálepka STK a v ní je vyražen měsíc a rok příští technické kontroly. Přesné datum je
napsáno na přední straně velkého technického průkazu

obr.1 Zadní RZ (platnost STK do dubna 2023)

obr.2 Přední stran VTP (platnost STK do 17.4. 2023)

2) Kontrola motorového prostoru a stav provozních kapalin
a) otevření kapoty
Táhlo pro otevření motorového prostoru se nachází na sloupku řidičových levých dveří . Pootevření
motorového prostoru se provede potažením táhla k sobě. Po potažení táhla kapota “povyskočí“ a nyní můžeme
přejít k samotnému otevření kapoty.Vložíme prsty pod kapotu z pravé strany znaku škoda (obr.2), nahmatáme
páčku pro otevření kapoty, prsty nadzvedneme páčku nahoru ve směru šipky (obr.3) tím se uvolní pojistka a
můžeme zvednout kapotu.

obr. 3 Umístění táhla k otevření mot. prostoru

obr.3 Umístění páčky a místo pro vložení prstů

obr.4 Páčka pro otevření kapoty

b) motorový prostor

obr.5 Motorový prostor

b1) Chladící kapalina
Kontroluje se stav a množství chladící kapaliny. Na nádobce
(obr.6) je zvýrazněno maximum a minimum množství
kapaliny. Pokud je kapaliny málo, musíme dolít alespoň aby
množství dosahovalo mezi rysky. Doplňuje se destilovanou
vodou a nemrznoucí směsí. V našich podmínkách se chladící
kapalina ředí na cca -200 C aby kapalina při nízkých teplotách
nezamrzla a nepoškodila motor popř. chladič.

obr.6 Nádobka chladící kapaliny

b2) Motorový olej
Abychom mohli změřit přesné množství motorového oleje, musí stát vozidlo na rovině a motor musí být
studený (před jízdou) nebo po vypnutí motoru počkat alespoň 15-20 min až olej steče zpět do olejové vany.
Ke změření oleje slouží olejová měrka umístěná v motorovém prostoru (obr.7). Měrka se vytáhne, otře se
čistým hadříkem, očištěná se vloží zpět aby se namočila do oleje a po opětovném vytažení zjistíme přesné
množství oleje. Hladina oleje se musí nacházet mezi ryskami MIN a MAX (obr.8). Pokud je oleje málo,
dolijeme olej hrdlem pro dolévání oleje (obr.7).

obr. 7 Uchycení olejové měrky a hrdlo dolévání oleje

obr.8 Olejová měrka

b3) Brzdová kapalina
U brzdové kapaliny se hlavně kontroluje její množství. Interval výměny cca 2 roky.

obr. 9 Nádobka brzdové kapaliny

obr. 10 Nádobka brzdové kapaliny

b4) Voda do ostřikovačů
Jediná kapalina, která nemá uvedené množství
v podobě MIN a MAX. Nalije se až po okraj
nebo podle množství, kterým zrovna disponujeme.
(nádobka má zpravidla objem 2-3 litry)
V zimě se dolévá zimní směs, aby nedošlo k zamrznutí

obr.11 Nádobka vody do ostřikovačů

b4) Baterie (akumulátor)
U samotné baterie se kontroluje uchycení aby nedošlo k pohybu (obr.12) a především uchycení svorek
kontaktů a čistota kontaktů (obr.13). Dnešní baterie už bývají zpravidla bezúdržbové.

obr.12 Uchycení baterie

obr.13 Svorky baterie

b5) Řemen
U řemene kontrolujeme pohledem jeho stav.
Nesmí být nijak poškozený (přetrhaný, pořezaný,
stářím a vysokým počtem najetých km zdeformovaný)
a také kontrolujeme jeho správné napnutí
(pokud je příliš uvolněný, může prokluzovat
a znesnadňuje správnou funkci alternátoru)

obr.14 Řemen (klínový)

