TEMAT: Przygotowanie pojazdu do jazdy Suzuki Swift. Pod maską
1.
Wlew oleju / pomiar odbywa się na równym terenie poprzez wyciągniecie miarki
oczyszczenie i ponowne włożenie, wyciągniecie odczytujemy pomiędzy wskaźnikami nim i max.
2.

Zbiornik płynu chłodzącego / stan po miedzy minimum a maksimum /wskazanie/

4.

Zbiornik płynu hamulcowego / stan po miedzy minimum a maksimum /wskazanie/

5.

Zbiornik płynu spryskiwaczy / stan na sitku wlewu /wskazanie/

6.
Sygnał dźwiękowy /naciskamy w kierownicy
Na zewnątrz: ŚWIATŁA
1.
Światła pozycyjne/ włączamy lewy włącznik w pierwszą pozycję na
oznakowanie 2 żarówki sprawdzamy w sumie 6 punktów świetlnych/ lewy i prawy przód 2, prawy
tył 1 punkt, tablica rejestracyjna 2 punkt, lewa tylna lampa 1 punkt.
2.
Światła mijania/włączamy światła pozycyjne/ włączamy lewy włącznik w drugą
pozycję/ , sprawdzamy z przodu dwa punkty lampa lewa i prawa
3.
Światła drogowe/włączamy światła mijania / odpychamy w dół lewy włącznik wzdłuż
osi kierownicy , załącza się niebieska ikonka/ , sprawdzamy w lewej i prawej przedniej lampie.
Podciągając w kierunku koła kierownicy wrócimy do świateł mijania, podciągniemy jeszcze raz
uzyskamy mignięcie świateł drogowych.
4.
Światła kierunkowskazu lewego i prawego/włączamy zapłon/ lewa dźwignia w lewo/ ,
sprawdzamy w lewej przedniej lampie , lewy boczny , lewy tylny następnie dźwignia czyli z
obrotem kierownicy w prawo i sprawdzamy prawa przednia, prawa boczna, prawa tylna.
5.

Światło cofania /włączamy zapłon/ włączamy bieg wsteczny „R”/ , patrzymy z tyłu dwa

6.
Światła awaryjne / naciskamy czerwony trójkąt znajdujący się w środkowej części
konsoli/ sprawdzamy wszystkie 6 punktów światła kierunkowskazów.
7.
Światło stopu / prosimy Pana Egzaminatora o pomoc w sprawdzeniu /naciskamy pedał
hamulca / , patrzymy z tyłu lewa, środkowa w okolicy dachu i prawa lampa
8.
Światło przeciw mgłowe tylne / włączamy światła mijania i następnie drugie pokrętło
obracamy w pierwszą pozycję , światła przeciw mgłowe tylne , patrzymy z tyłu jest to jedno w
środkowej części zderzaka mocno świecące w czerwonym kolorze.

1. PO ZDANYM EGZAMINIE PRAKTYCZNYM w WORD, należy niezwłocznie zgłosić się
do swego STAROSTWA lub URZĘDU MIASTA w celu opłacenia ,,, Druku Prawa Jazdy ,,, .)
2. tylko dla tych co chcą wcześniej dokonać opłaty egzaminu w WORD Łomża
Nr. r-ku WORD Łomża 40 8769 0002 0550 1270 2000 0010
3. telefon instruktora Agnieszka 660 157 116
4. telefon instruktora Rafał 692 204 743
5. telefon instruktora Zdzisław 608 504 523
email ziko56@o2.pl www.ziko-jazda.pl

