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Obsługa pojazdu. 
Niewłaściwe utrzymanie pojazdu powoduje nadmierne jego zużycie 

oraz zmniejsza bezpieczeństwo.  

Pierwszym źródłem wiadomości co do sposobu utrzymania jest 

instrukcja obsługi wydana przez producenta. Po gruntownym przeczytaniu 

instrukcji powinniśmy dokładnie stosować się do ich poleceń.  

Jeżeli jesteśmy bezpośrednio 

odpowiedzialni za samochód to 

regularne przeglądy zaoszczędzą na 

niepotrzebnych wydatków i zagwa-

rantują bezpieczną jazdę. 

Przeglądy techniczne pojazdu 

wykonujemy w autoryzowanych 

serwisach w terminach określonych 

przez producenta, dzięki temu mamy 

gwarancję, że zostaną przeprowadzone przez profesjonalnych mechaników. 

Regularny przeglądy są konieczne nawet po wygaśnięciu okresu 

gwarancyjnego, zapewniają one optymalne warunki eksploatacji, mniejsze 

zużycie paliwa, większą trwałość części pojazdu zwłaszcza silnika. 

 Nie należy samodzielnie wykonywać żadnych napraw lub regulacji. 

Nie mając odpowiednich kwalifikacji i wykonując je nieprawidłowo możemy 

spowodować zagrożenie dla siebie i innych użytkowników drogi.  

Obsługa pojazdu polega na 

sprawdzeniu stanu technicznego 

podstawowych elementów pojazdu 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

ruchu drogowego. 

Najpierw sprawdzamy, czy działa 

sygnał dźwiękowy a następnie 

elementy w komorze silnika. 

Po podniesieniu pokrywy komory silnika i jej prawidłowym zabezpieczeniu 

sprawdzamy poziom oleju w silniku. Należy to zrobić na wyłączonym 

silniku, równej nawierzchni oczekując kilka minut od wyłączenia silnika. Do 

sprawdzenia poziomu silnika służy wskaźnik poziomu oleju (bagnet). 

Należy go wyjąć, przetrzeć, następnie ponownie włożyć i znowu wyjąć do 

pozycji poziomej w celu odczytania dokonywanego pomiaru. Ślad oleju na 

wskaźniku powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami min. a max. 
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 Jeżeli stwierdzimy zbyt niski poziom oleju należy go uzupełnić 

dolewając poprzez otwór wlewu oleju taki sam rodzaj oleju jaki jest          

w silniku.  

 

 

 

 

 

 

  

  

Kolejną czynnością jest 

sprawdzenie poziomu płynu 

hamulcowego. Stan tego płynu 

powinien znajdować się pomiędzy 

oznaczeniami min a max. 

 

  

Kolejnym elementem jest 

sprawdzenie ilości płynu chłodzącego 

silnika. Poziom płynu chłodzącego 

powinien zawierać się również 

pomiędzy oznaczeniami min a max.  

 

 Następnie sprawdzamy czy w zbiorniku jest płyn do spryskiwacza 

szyb. Ponieważ w wielu przypadkach ilość tego płynu jest niewidoczna 

należy dolać go do pełna. 
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 Kolejną czynnością jest sprawdzenie czy działają następujące światłą 

pojazdu: 

1. Światła pozycyjne – z przody i z tyłu pojazdu nie zapominając               

o podświetleniu tylnej tablicy rejestracyjnej. 

2. Światła mijania. 

3. Światła drogowe (długie). 

4. Światło(a) przeciwmgłowe tylne. 

5. Światła awaryjne. 

6. Światła kierunkowskazów. 

7. Światła hamowania (STOP). 

8. Światła cofania. 

W okresie docierania silnika pojazdu nie wolno przekraczać ¾ 

maksymalnej prędkości samochodu, a pedału przyśpieszania nie należy 

wciskać głębiej niż na ¾ jego skoku. Podczas jazdy powinniśmy właściwie 

wykorzystywać poszczególne przełożenia skrzyni biegów. 

Kontrola układu jezdnego. 

Pierwszy z tych układów to układ jezdny, czyli układ kierowniczy oraz 

koła z oponami. Kontrola ogumienia polega na obejrzeniu opon                      

i upewnieniu się czy nie mają takich uszkodzeń, które mogłyby spowodować 

nagłe rozerwanie się opony na drodze tzw.: wystrzał opony. Chodzi o takie 

uszkodzenia jak np.: wybrzuszenie lub odsłonięcie wewnętrznej konstrukcji 

opony.  

Oglądając oponę zwracamy uwagę na bieżnik. Czy widać jego zarys na całej 

szerokości opony oraz czy głębokość rzeźby bieżnika nie jest mniejsza niż 

1,6mm lub czy wskaźniki nie pokazują granicznego zużycia. 
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Najczęściej używamy opon bezdętkowych które mają tę zaletę, że po 

najechaniu na ostry przedmiot np.: gwóźdź, powietrze nie ucieka z nich tak 

szybko jak z kół z dętką. 

 

 

Każdy kierowca powinien umieć wymienić 

koło na zapasowe. Jeżeli zauważymy, że 

przebiliśmy oponę należy zatrzymać się w 

bezpiecznym miejscu na twardym podłożu. 

Przed wyjściem z pojazdu zabezpieczamy 

go przed stoczeniem zaciągając hamulec 

ręczny, włączając pierwszy bieg, oraz 

podkładając klin pod niepodnoszone koła.  

 Po zabezpieczeniu przed staczanie, wyciągnięciu zapasowego koła, 

klucza do odkręcania kół i podnośnika luzujemy śruby koła nie odkręcając 

ich zupełnie. 

 Następnie podnosimy pojazd i wymieniamy koło. Dokręcając koło 

należy śruby dokręcać na krzyż a nie po obwodzie.  
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Kontrola układu hamulcowego. 

Należy skontrolować układ 

hamulcowy poprzez próbę wciśnięcie 

pedału hamulca do podłogi. Hamulec 

można uznać za sprawny, jeżeli pedał 

hamulca jest twardy i nie można jego 

wcisnąć do podłogi. Po zbadaniu 

pedału hamulca przed wyjechaniem 

na drogę należy spróbować 

zahamować. Jeżeli mamy wątpliwości 

co do skuteczności hamowania należy zgłosić się do serwisu i sprawdzić siłę 

hamowania na przyrządach. 

 Jeżeli w czasie jazdy zapali się kontrolka hamulce należy zatrzymać 

pojazd i jeżeli samochód hamował normalnie należy sprawdzić poziom płynu 

hamulcowego w razie potrzeby uzupełniając niedobór. Przed ruszeniem 

należy dokładnie sprawdzić czy nie ma wycieku tego płynu zwłaszcza przy 

kołach.  

 

 

 

 

 

 

Jeżeli pojazd po zapaleniu się kontrolki hamulce źle hamował wówczas niezbędna 

jest naprawa pojazdu w serwisie. Samochód holujemy na holu sztywnym lub 

przy użyciu pomocy drogowej.  

Hamulec ręczny jest to hamulec 

mechaniczny działający najczęściej 

tylko na tylną oś. Używamy go w czasie 

awarii hamulca zasadniczego.   

Kontrola tego hamulca polega na 

zaciągnięciu go. Hamulec nie jest 

sprawny, jeżeli jest zbyt luźny lub nie 

da się go ruszyć. Po zaciągnięciu 

hamulca ręcznego musi zapalić się 

kontrolka hamulce (przedstawione wyżej).  
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 Jeżeli w czasie jazdy zapali się kontrolka temperatura oznacza 

to, że silnik niebezpiecznie się rozgrzał. W tej sytuacji koniecznie 

zatrzymujemy pojazd i wyłączamy silnik. Następnie sprawdzamy czy 

w zbiorniku na płyn chłodzący znajduje się jeszcze płyn. Jeżeli jest 

zbyt niski poziom płynu należy uzupełnić go takim samym płynem.  

Jeżeli w czasie jazdy zapali się kontrolka akumulator 

należy zatrzymać pojazd. Kontrolka ta alarmuje nas o braku 

ładowania akumulatora a nie o niesprawnym akumulatorze. Po 

zatrzymaniu powinniśmy sprawdzić, czy jest pasek klinowy 

napędzający alternator. Jeżeli pasek jest lub nie jesteśmy w 

stanie to sprawdzić należy odholować pojazd do serwisu.  

Silniki czterosuwowe smarowane są olejem poprzez układ smarowania. 

Głównym elementem tego układu jest pompa olejowa, która w czasie pracy silnika 

dostarcza olej do wszystkich miejsc, gdzie konieczne jest smarowanie 

współpracujących elementów silnika. W silniku musi być odpowiednia ilość oleju.  

Jeżeli w czasie jazdy zapali się kontrolka olej należy wyłączyć 

silnik i zatrzymać pojazd. Kontrolka ta ostrzega nas o zbyt małym 

ciśnieniu oleju w układzie smarowania silnika. Po upewnieniu się że 

ilość oleju w silniku jest prawidłowa a kontrolka nadal się świeci 

należy odholować pojazd do serwisu. Co około 1000km osoba 

odpowiedzialna za pojazd powinna sprawdzić poziom oleju w silniku. 

Wszystkie czerwone kontrolki zabraniają dalszej jazdy. Oprócz 

wymienionych kontrolek w różnych modelach samochodów możemy spotkać inne 

kontrolki alarmujące o niesprawności danych układów w samochodzie.  

Kontrolki innego koloru niż czerwony to kontrolki informacyjne lub 

ostrzegawcze. 
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Kontrolka rezerwy paliwa ostrzega 

kierującego o kończącym się paliwie. Gdy 

się zaświeci należy niezwłocznie uzupełnić 

paliwo. 


