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Elektromechanika Samochodowa
Kasprzak Dariusz
ul.Przemkowska 24
54-426 Wroclaw

www.opelprzemkowska.pl

Wykonano

data:  _ _   _ _   _ _ _ _ 

Kontrola wzrokowa urządzeń sygnalizacyjnych, oświetlenia i poduszek powietrznych

Czynności serwisowe podczas przeglądu okresowego

2 Kontrola działania pilota zdalnego sterowania.
3 Sprawdzanie wycieraczek szyb przednich i tylnych układu spryskiwaczy szyb i reflektorów

Kontrola i korygowanie poziomu cieczy chłodzącej,kontrola temperatury pod katem zamarzaniem, 
kontrola szczelności elastycznych przewodów i wezy wodnych

5 Sprawdzenie akumulatora, osadzenia zacisków biegunowych

6 Kontrola systemu pojazdu za pomocą TECH 2 / MDI - pod katem występowania kodów błędów
7 Sprawdzenie / ewentualna wymiana filtra przeciwpyłkowego
8 Sprawdzenie / ewentualna wymiana wkładu filtra powietrza
9 Kontrola wzrokowa paska wielorowkowego

10 Sprawdzenie szczelności układu wspomagania kierownicy, sprawdzenie poziomu oleju
11 Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju
12 Wymiana filtra paliwa, odwodnienie filtra paliwa - Diesel

Sprawdzenie, regulacja hamulca postojowego (koła nieobciążone), kontrola wzrokowa zawieszenia kół i resorowania
z przodu i tyłu, przewodów hamulcowych, ciśnieniowych przewodów hamulcowych, przewodów paliwowych i układu
wydechowego

Sprawdzenie zewnętrznego zabezpieczenia przed korozją nadwozia/podwozia
15 Kontrola wzrokowa hamulców kół przednich i tylnych
16 Kontrola oraz uzupełnienie poziomu płynu hamulcowego
17 Kontrola wzrokowa silnika, skrzyni biegów po katem wyciekow

Kontrola wzrokowa oslon falistych układu kierowniczego, napędow osi
Sprawdzenie mocowania kół, dokręcenie kluczem dynamometrycznym, kontrola stanu ogumienia i skorygowanie
ciśnienia w oponach (wraz z kołem zapasowym lub systemem napełniania opon

Kontrola wzrokowa apteczki pierwszej pomocy, sprawdzenie daty przydatności
21 Sprawdzenie, korygowanie ustawienia reflektorów

Smarowanie ogranicznika otwarcia drzwi, zamknięcia pokrywy silnika, zawiasów drzwi tyłu nadwozia
Jazda próbna, kontrola końcowa (blokady kolumny kierownicy i stacyjki, przyrządy i wskaźniki, lampki kontrolne, cały
układ hamulcowy, układ kierowniczy, klimatyzacja, silnik, nadwozie i podwozie), cofnięcie wskaźnika częstotliwości
przeglądów

tel.(71)373 78 93
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