
WY SŁU CHAŁ JA RO SŁAW BIŃ CZYK

T
y dzień te mu na pi sa liś my,
co przed pod ró żą moż na
spraw dzić sa me mu. Dziś
To masz Smy kacz i Ro man
Szy mań ski z ser wi su SiS

Au to przy uli cy Wój tow skiej w Ło -
dzi ra dzą, co zro bić, że by nie za wio -
dły nas bar dziej skom pli ko wa ne po -
dzes po ły. War to spraw dzić, czy nasz
sa mo chód jest przy go to wa ny do tak
da le kiej wy pra wy, by póź niej nie oka -
za ło się, że za miast od po czy wać na
wcza sach, mu si my spę dzić wa ka cje
w war szta cie.

Od cze go za cząć przy go to wa nia?
Naj pro ściej po je chać do ser wi su,
gdzie fa chow cy do kład nie obej rzą
au to. Zwy kle ta ki prze gląd kosz tu je
od 100 do kil ku set zło tych. Jed nak
Czy tel ni cy „Ga ze ty”, któ rzy jeż dżą
au ta mi pro duk cji ja poń skiej, mo gą
mieć go za dar mo. Wy star czy wy ciąć
ku pon za miesz czo ny na stro nach po -
świę co nych mo to ry za cji i zgło sić się

z nim do fir my SiS Au to przy uli cy Wój -
tow skiej w Ło dzi. Tam me cha ni cy do -
kład nie spraw dzą sa mo chód. Co do -
kład nie? Mó wią wła ści cie le SiS Au to:

Sa mo chód pod łą cza my do spe cjal -
ne go te ste ra, któ ry spraw dza wszyst -
kie ukła dy ste ro wa ne przez kom pu -
ter. Ba da m.in. son dę lam bda. Je śli jej
uszko dze nie jest nie wiel kie, to sa me -
mu trud no to za u wa żyć. Au to wię cej
pa li (na wet do dwóch li trów), sła biej
przy spie sza i go rzej jeź dzi. Po za tym
spraw dzamy układ EFI ste ru ją cy pra -
cą sil ni ka, ABS-u, po du szek po wietrz -
nych, sy ste my kon tro li trak cji i sta bi -
li za cji to ru ja zdy.

Spraw dzamy prze pły wo mie rz
i prze pust ni cę po wie trza. W star szych
sa mo cho dach te ele men ty wy ma ga ją
oczysz cze nia i kon ser wa cji. 

Ko lej ną bar dzo waż ną rze czą jest
kon tro la sta nu aku mu la to ra. Za kła da -
jąc, że je dzie my na wcza sy na dwa ty -
god nie, to przez ten czas sa mo chód
zwy kle stoi. Póź niej cięż ko go uru cho -
mić, co nie po win no dzi wić. Dla cze -

go? Bo no we au ta zu ży wa ją bar dzo du -
żo prą du. Ma my prze cież kom pu te ry,
któ rych pa mięć ca ły czas jest pod trzy -
my wa na: alarm, im mo bi li zer, ra dio,
a w cza sie ja zdy kli ma ty za cja. Co praw -
da w cza sie ja zdy aku mu la tor sam się

ła du je, ale mo że to nie wy star czyć, je -
śli układ ła do wa nia nie jest w peł ni
spraw ny. Le piej więc za u fać fa chow -
com, by póź niej uni k nąć prob le mów. 

W cza sie wy praw na po łud nie Eu -
ro py bar dzo waż na jest spraw ność

kli ma ty za cji. Wie lu kie row ców nie
wie, że wy ma ga ona co rocz ne go ser -
wi su, po nie waż za war ty w niej czyn -
nik pa ru je. Uby wa go na wet do 30
proc., zwłasz cza zi mą, kie dy nie włą -
cza my kli ma ty za cji. Po win no się to
ro bić co dwa, trzy ty god nie. War to
więc przed dłu gą pod ró żą spraw dzić
ca ły układ, że by nie oka za ło się, iż
w au cie jest kli ma ty za cja, ty le że nie -
dzia ła ją ca. 

Ko niecz ne jest spraw dze nie sta nu
kloc ków i tarcz ha mul co wych. Nie wie -
le aut ma czuj ni ki zu ży cia, a je śli pod -
czas ha mo wa nia usły szy my me ta licz -
ny dźwięk, jest już zwy kle za póź no.
Wte dy nie wy star czy tyl ko wy mia na
kloc ków, ale po trzeb ne też bę dzie prze -
to cze nie lub za mon to wa nie no wych
tarcz. Sa me mu bar dzo trud no spraw -
dzić stan tych ele men tów, ko niecz na
jest wi zy ta w ser wi sie.

Kon tro lujemy ukła d kie row ni czy
i za wie sze nie. 

Spraw dzamy i ewen tu al nie usta -
wiamy świa tła. 1

Z „Ga ze tą” na prze gląd
Je śli przed wy ru sze niem w dłu gą pod róż na wa ka cje nie spraw dzi my do kład nie na sze go sa mo cho du, 
mo gą spot kać nas nie przy jem ne nie spo dzian ki – ostrze ga ją fa chow cy
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Za wie sze nia nie da się spraw dzić sa me mu, trze ba sko rzy stać z po mo cy 
spe cja li stów w ser wi sie
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Uwaga właściciele 
japońskich 
samochodów!
Przygotujcie się na bezpieczne wakacje. 
Wystarczy wyciąć ten kupon, aby skorzystać z bezpłatnego
przeglądu samochodu* w Salonie SiS Auto, 
ul. Wójtowska 4.

*Przegląd obejmuje diagnostykę komputerową 

(ABS, SRS, TRC, VSC, CHECH ENGINE) 

oraz 21 innych testów, do zrealizowania 

od poniedziałku do piątku do 31 sierpnia 2009 r. 

Regulamin akcji dostępny w salonie.
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28078584

27992892

28065983

28126859
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