TEMAT: Przygotowanie pojazdu do jazdy Fiat Punto Evo. Pod maską :
1.
Miarka oleju i wlew oleju /tylko omawiamy że należy na równym terenie wyciągnąć
miarkę wytrzeć i ponownie włożyć i następnie wyciągnąć miarkę stan oleju po miedzy min a 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 postojowe, włączamy lewy włącznik w pierwszą pozycję
kontrolka świecącą na zielono/ sprawdzamy w sumie 6 punktów świetlnych/ lewy i prawy przód
prawy tył 1 punkt, tablica rejestracyjna 2 punkty, lewa tylna lampa punkt.
2.

Światła mijania/włączamy zapłon i światła pozycyjne/ włączamy lewy włącznik w drugą

3.
Światła drogowe/włączamy zapłon i światła mijania / podciągamy do góry lewy włącznik ,
załącza się niebieska ikonka/ , sprawdzamy w lewej i prawej przedniej lampie, jeszcze raz
podciągamy wrócimy do świateł mijania .
4.
Światło przeciw mgłowe tylne/włączamy zapłon i światła mijania/ naciskamy pierwszy
przycisk dolny przy lewych drzwiach i załącza się żółta ikonka / , sprawdzamy z lewej strony w
tylnym zderzaku.
5.
Światła kierunkowskazu lewego i prawego/włączamy zapłon/ lewa dźwignia z obrotem w
lewo, lewy kierunkowskaz przedni boczny i tylny i podobnie czynimy z prawym tylko dźwignia w
prawo z obrotem kierowcy mamy włączony prawy wskazujemy przedni boczny i tylny.
6.
Światło cofania /włączamy zapłon/ włączamy bieg wsteczny/ , patrzymy z tyłu na prawo
cześć zderzaka
7.
Światło stopu/włączamy zapłon/ prosimy Pana Egzaminatora o pomoc w sprawdzeniu
/naciskamy hamulec/ , patrzymy z tyłu lewa, środkowa w części dachu i prawa lampa.
8.
Światła awaryjne / naciskamy czerwony trójkąt znajdujący się w środkowej
części konsoli/ sprawdzamy wszystkie sześć światła kierunkowskazów.
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