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jest również wymiana filtra kabiny. Do Klimatyzacja szybko staje się stan-Sezon letni zachęca nas do  
samochodów z układem klimatyzacji dardem nie tylko w autach klasy wyż-podróżowania. Zastosowanie 
zalecany jest z filtr węglem aktywnym. szej, ale także w autach klasy średniej. klimatyzacji w autach zwięk-
Najlepiej jest wymienić go raz w roku. Zaletą klimatyzacji jest komfort 

sza komfort jazdy, poprawia Czyszczenie zaczyna się od wyłą-termiczny. Zimą klimatyzacja umo-
koncentrację, a jazda autem czenia klimatyzacji, wyjęcia filtra kabinyżliwia sprawne odparowywanie szyb,
w upalne dni nie jest taka mę- i ustawienia nawiewu w pozycji cyr-a latem zapewnia komfort jazdy w cza-

kulacji wewnętrznej. Wraz z preparatem cząca. Jeśli chcemy w pełni sie upalnych dni.
jest rurka, którą należy zamocować Nie wszyscy jednak zdają sobie cieszyć się urokiem podróżo-
w główce preparatu. Wylot rurki umie-sprawę, że są to także idealne warunki wania, należy pamiętać, aby 
szcza się w głównym kanale klimatyza-dla rozwoju szkodliwych dla zdrowia zadbać o układ klimatyzacji. cji. Preparat dozuje się w kanały na-grzybów, pleśni i bakterii. Najczęściej 

Należy zatem przeprowadzić wiewu. Następnie należy odczekać 15 są to niewidoczne zarodniki pleśni z ga-
minut. Po tym czasie włączamy wenty-dezynfekcję oraz serwis układu tunku Cladosporium i Alernaria, z po-
lację na obieg wewnętrzny. Należy pa-klimatyzacji. wodu których początkowe uczulenie 
miętać, aby podczas dezynfekcji nie dróg oddechowych może doprowadzić 
przebywać w samochodzie. Czysz-w kolejnych latach nawet do astmy 
czenie układu klimatyzacji w Skodzie oskrzelowej. 
zajmuje  około 30 minut.Aby w pełni cieszyć się z klimatyza-

Dla osób zainteresowanych szer-cji można w bardzo prosty sposób 
szym opisem na temat czyszczenia samodzielnie przeprowadzić dezyn-
klimatyzacji zapraszamy na stronę 

fekcję kanałów klimatyzacji.
internetową do działu porad. Poniżej 

Za pomocą specjalnego preparatu 
znajduje się adres strony. 

do dezynfekcji klimatyzacji można za-
www.skodaczesci.pl/porady/hamować wzrost pleśni, grzybów

i mikroorganizmów szkodliwych dla skoda/Ogolne/60
zdrowia, jak również usunąć i zapobiec 

Drugą czynnością, którą należy wy-ponownemu powstawaniu nieprzyjem-
konać, aby układ klimatyzacji działał nych, stęchłych zapachów. Czyszcząc 
prawidłowo, to sprawdzenie ilości czyn-kanały klimatyzacji dbamy o komfort 
nika klimatyzacji. W tym przypadku nale-

psychiczny, łatwiejszą koncentrację, 
ży  podjechać do warsztatu, który posia-

zmniejszony kontakt z drobnousrojami, 
da urządzenie do napełnienia klimaty-

zwiększamy odporność na alergię oraz 
zacji. Układ klimatyzacji należy napełnić, 

zmniejszamy ryzyko przeziębienia. ponieważ w naturalny sposób nawet 
Dzięki wykonanej czynności można z całkowicie szczelnego układu ubywa 

cieszysz się świeżym i zdrowym powie- rocznie od 10 do 15 procent czynnika 
trzem, chroniąc nie tylko swoje drogi chłodniczego. Ponadto czynnik krążący 
oddechowe, ale również podróżu- w układzie klimatyzacji jest także 
jących z nami pasażerów, zwłaszcza nośnikiem oleju smarującego sprężarkę. 
wrażliwych na alergię dzieci. Kompresor wymaga obecności tego 

O klimatyzację należy troszczyć się oleju, bez niego nie jest smarowany 
także poza okresem letnim, gdyż dla i może ulec uszkodzeniu i będzie konie-
rozwoju szkodliwych drobnoustrojów czna jej wymiana lub gruntowna napra-
warunki nadal są sprzyjające. Dlatego wa a co za tym idzie niepotrzebne kosz-
właśnie zalecane jest czyszczenie ty. Można takiej ewentualności uniknąć, 
klimatyzacji dwa razy do roku. Przy czy- poddając układ klimatyzacji corocznemu 
szczeniu układu klimatyzacji zalecana przeglądowi.  

Klimatyzacja zadbana podróż udana – 



f

Z pamiętnika partyzanta: 
Po zakończeniu zimnej wojny jednostki 

...poniedziałek - goniliśmy Niemców po 
specjalne USA i Rosji przeprowadzają 

lesie.
wspólne manewry. Do sali, w której 

...wtorek - Niemcy gonili nas po lesie. 
zgromadzili się żołnierze obu nacji 

...środa - przyszedł leśniczy i wygonił - Jaka jest różnica między automatem 
wchodzi amerykański sierzant i mowi: nas z lasutelefonicznym a wyborami?
- Dzisiaj ćwiczymy skoki z małych 

- W automacie najpierw płacisz, 
wysokości - pułap 200 metrów. Jedzie zajączek z niedzwiedziem na a potem wybierasz, a przy wyborach 
Na to Rosjanie wpadają w panikę. Po jeden bilet i przychodzi kanar. Na to najpierw wybierasz, a później płacisz!
naradzie jeden z nich występuje i pyta niedźwiedź schował zajączka do 
czy nie mogliby skakac ze 100 metrów. kieszeni w marynarce i pokazuje bilet. Po czym się poznaje, że polityk kłamie? 
Zdziwiony sierzant odpowiada:Kanar się pyta:- Po tym, że porusza ustami...
- Ale na 100 metrach lotu nie rozwiną - A co pan tam trzyma w kieszeni mary-
się nam spadochrony! Na to wszyscy narki? Niedźwiedź uderza się w piers, - Co mają wspólnego fundusze z Unii 
Rosjanie zgodnie:wyciaga splaszczonego zajączka i Europejskiej i kosmici? 
- Ooo!? To dzisiaj skaczemy ze mowi: - Ciągle o nich słyszysz, ale nigdy nie 
spadochronami?widziałeś. - Zdjecie kolegi.

rozrządu, tym samym informując 
o położeniu tłoków w poszczególnych 
cylindrach. Informacja ta jest nie-
zbędna dla określenia odpowiedniego 
momentu wysłania sygnału dla cewki 
zapłonowej i określenia kąta wyprze-
dzenia zapłonu. Czujnik nazywany jest 
czujnikiem Halla. 
  Uszkodzenie czujnika objawia się 

 często brakiem możliwości rozruchu zapłon, oraz nadzoruje system wtrys-
silnika, nierówną pracą, gaśnięciem kowy. Komputerowo wykonywana jest   Postęp w elektronice 
silnika zaraz po rozruchu i próbie wej-też regulacja biegu jałowego, kontrola powoduje coraz szersze 
ścia  silnika na wolne obroty.składu spalin, recyrkulacja spalin, stosowanie różnego typu Usterka czujnika wału może być sterowanie turbosprężarki, regulacja 

czujników  w samochodach. spowodowana przyczyną typu mecha-faz rozrządu. Także konstrukcje 
Czujniki elektroniczne kontro- nicznego, np. podczas grubszej napra-silnikowe Skody wyposażone są w ste-

wy innych zespołów, może być także rowanie elektroniczne silnika. Można tu lują nie tylko jednostkę na-
wynikiem niekorzystnego działania wa-znaleźć  wiele czujników zbierających  pędową, ale także miedzy 
runków  atmosferycznych, zwłaszcza informacje o aktualnych warunkach innymi wnętrze pojazdu, przez przedostanie się w  miejsce kon-pracy jednostki napędowej, które

system parkowania, bezpie- taktu z masą wody z solą, bądź poluzo-w milisekundach przekazują dane do 
czeństwa czy komfortu podró- wanie kontaktu. Czujnik podlega obliczeń jednostki sterującej. Elektro-

samodiagnozie. Informacja o źle niczne urządzenie sterujące systemu żowania.
działającym czujniku jest odnotowy-wtryskowo-zapłonowego (tzw. stero-
wana w pamięci diagnostycznej.wnik silnika) wyposażony jest w pamięć 
2.Czujnik położenia wałka rozrządu.diagnostyczną która rejestruje i zapa-
  Zadaniem czujnika położenia wałka miętuje usterki wykryte związane ze 

roz rządu  j es t  sprawnością czujników jednostki 
identyfikacja cy-sterującej. Jest to tzw samodiagnoza. 
lindra wykonu-W przypadku podejrzenia o niepra-
jącego suw pracy, widłową pracę poszczególnych 
przes łan ie  do czujników należy dokonać odczytu błę-
sterownika infor-dów silnika i  przeanalizować możli-
macji z danymi  wości wymiany części na nową.
niezbędnymi  do 

Najważniejsze  czujniki przeka-
sterowania za-

zujące informacje do sterowni- płonem, kontroli 
ka silnika w Skodzie to: spalania stuko-

wego oraz czasu 1.Czujnik położenia  wału korbowe-
wtrysku paliwa. go, czujnik prędkości obrotowej 

  Spora część napraw pojazdu W przypadku uszkodzenia rolę silnika.
polega na zdiagnozowaniu i wymianie czujnika przejmuje częściowo czujnik Czujnik infor-
uszkodzonych czujników. Silniki  nie wału jednak wartości są wówczas muje urządze-
posiadają już gaźników, a ich funkcje uśredniane. Uszkodzenie czujnika nie sterujące 
w znacznie bardziej skomplikowany objawia się często brakiem możliwości o aktualnej pręd-
sposób przejął wspomagany kompu- rozruchu silnika, zła pracą, gaśnięciem kości obrotowej 
terowo układ sterowania silnikiem.  silnika. Czujnik jest czujnikiem Halla s i l n i k a  o r a z  
Urządzenie sterujące oblicza, reguluje i jest zasilany napięciowo.o położeniu wału 
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Czujniki jednostki 
sterującej w samochodach 
Skoda

KĄCIK UŚMIECHU



Objawy uszkodzenia czujnika to womierz np. Skoda Felicia 1,3.   Czujnik podlega samodiagnozie. 
trudności w uruchomieniu ciepłego bądź Uszkodzenie czujnika powoduje Informacja o źle działającym czujniku 
lekko wystudzonego silnika, zwiększone przyjęcie wartości zastępczych i pracę będzie odnotowana w pamięci 
zużycie paliwa. Przy uszkodzeniu czujni- w trybie awaryjnym. Czujnik podlega diagnostycznej
ka temperatury dane o temperaturze samodiagnozie. Informacja o źle działa-
odczytywane są z czujnika temperatury jącym czujniku jest odnotowywana w pa-3.Przepływomierz - miernik masy 
zasysanego powietrza, jednak są to dane mięci diagnostycznej.powietrza. 
uśrednione i sterowanie silnika odbywa 
się w trybie awaryjnym. 7.Czujnik składu spalin - Sonda 

Przyczyną przekłamań sygnału Lambda.
temperatury mogą być także zaśniedzia-
łe złącza współpracujące z czujnikiem 
temperatury. Czujnik podlega samo-
diagnozie. Informacja o źle działającym 
czujniku będzie odnotowana w pamięci 
diagnostycznej.

5.Czujnik położenia przepustnicy.  Czujnik masy powietrza montowany 
Czujnik informuje jednostkę steru-jest między filtrem powietrza  a prze-

jąca o wielko-pustnicą. Czujnik rejestruje ilość oraz 
ści kąta wy-gęstość powietrza dostarczanego do 
chylenia prze-silnika niezbędną do obliczenia ilości 
p u s t n i c y ,  Czujnik umieszczony w króćcu kole-zawartego tlenu dla przebiegu spalania. 
informuje ile ktora wylotowego informuje komputer Dane z przepływomierza są istotnymi 
”gazu„ daje sterujący o zawartości tlenu, składzie parametrami do obliczenia przez 
k i e r o w c a .  spalin i stosunku rzeczywistej masy jednostkę sterującą dawki wtryskiwa-
W przypadku powietrza doprowadzonego do masy nego paliwa i kąta wyprzedzenia za-
uszkodzenia powietrza teoretycznie potrzebnego do płonu. Zarejestrowanie przez komputer 
p r z e p ł y w o - spalenia określonej ilości paliwa. sterujący usterki przepływomierza 
mierza czuj- Informacja przetworzona w ciągu skutkuje przejściem na sterowanie silnika 
nik informuje milisekundy pozwala na obliczenie i na-w trybie awaryjnym. Dane uśrednione 

jednocześnie o zadanym obciążeniu tychmiastowe przygotowanie mieszanki powodują zwiększone zużycie paliwa 
silnika. Czujnik położenia przepustnicy paliwowo-powietrznej przez regulację i odczuwalny spadek mocy.
w Skodzie jest integralną częścią nasta- dawki wtryskiwanego paliwa. Sonda   Uszkodzenie przepływomierza może 
wnika  przepustnicy. lambda jest czujnikiem, który pracuje nastąpić w wyniku nieszczelności układu 

Objawy uszkodzenia czujnika prawidłowo dopiero po przekroczeniu dolotowego powietrza lub doboru nie-
opołożenia przepustnicy to trudności temperatury 300 C dlatego sonda jest właściwego filtra powietrza, gdyż czujnik 

w ustaleniu przez jednostkę sterującą podgrzewana. Uszkodzenie sondy nie jest narażony wówczas na działanie nie-
właściwego biegu jałowego silnika, kło- przerywa pracy silnika jednak sterownik filtrowanego powietrza działającego 
poty z uruchomieniem silnika rozgrzane- silnika pracuje w trybie awaryjnym szkodliwie na delikatny system pomia-
go, gaśnięcie silnika i falowanie wolnych przyczyniając się do znacznego zwię-rowy przepływomierza. Wadą przepływo-
obrotów. Objawy uszkodzenia czujnika kszenia zużycia paliwa. Pogarsza się mierza jest jego mała odporność na 
przepustnicy mogą być także informacją kultura pracy silnika. Dłuższa praca wstrząsy. Czujnik podlega samodiagno-
o zanieczyszczeniu przepustnicy. z uszkodzoną sondą może spowodować zie. Informacja o źle działającym czujniku 
W takim przypadku należy przeczyścić zniszczenie katalizatora. Czujnik podlega będz ie  odnotowana w pamięc i  
i wprowadzić nastawy podstawowe samodiagnozie. Informacja o źle dzia-diagnostycznej.
przepustnicy. Czujnik podlega samo- łającym czujniku jest odnotowywana 
diagnozie. Informacja o źle działającym w pamięci diagnostycznej.4.Czujnik temperatury płynu chło-
czujniku będzie odnotowana w pamięci dzącego. W przypadku podejrzenia uszko-diagnostycznej.

Czujnik wysyła  informacje o tem-
dzenia któregoś z czujników peraturze silnika 6.Czujnik ciśnienia powietrza zasy- sterowania silnika, bądź zapalenia będące podstawą sanego
lampki kontrolnej składu spalin do obliczenia przez Rolą czujnika jest odczyt ciśnienia 

komputer czasu należy niezwłocznie udać się do (podc iśn ien ia)  
trwania wtrysku, warsztatu i dokonać odczytu kodu w  k o l e k t o r z e  
momentu zapłonu dolotowym, z któ- kodów błędów silnika.
o r a z  r e g u l a c j i  rym czujnik ma Odczytu kodów błędów silnika prędkości obro- połączenie pneu- wraz z wydrukiem można także towej na biegu matyczne. Czę- dokonać za symboliczną opłatą jałowym.  Przy nis- sto zintegrowany 
kich temperatu- 10 zł w naszej Firmie Skoda z czujnikiem tem-
rach czas wtrysku Polmozbyt. Uzyskane informacje peratury powie-

jest wydłużony. Sygnał jest wykorzy- w znacznym stopniu mogą trza ma za zada-
stywany do ustawienia przepustnicy nie obliczenie rzeczywistej ilości przyczynić się do ustalenie 
i wzbogacania mieszanki przy urucha- powietrza pobieranej do silnika w celu powodu usterki i ewentualnej ko-
mianiu silnika, przyspieszaniu, bądź ustalenia czasu trwania wtrysku i nieczności wymiany określonej hamowaniu silnikiem.  momencie zapłonu. Czujnik ciśnienia 

części na nową. Natomiast   Uszkodzony czujnik temperatury zintegrowany z czujnikiem temperatury 
kasowanie inspekcji serwisowej często lecz nie zawsze powoduje powietrza w kolektorze ssącym zastępuje 
wykonujemy za darmo.błędne wskazania na tablicy przyrządów. w niektórych modelach Skody przepły-
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W NASZYM ASORTYMENCIE POSIADAMY SZEROKI WYBÓR FOLII
W ZALEŻNOŚCI OD KOLORU ORAZ POTRZEB KLIENTA.

ZAPRASZAMY DO FIRMY  AMPLUS

GWARANTUJEMY!!!  

GWARANTUJEMY!!!  ZAKUPIONE U NAS AUTO FOLIE :
- W dużej mierze redukują część promieniowania słonecznego,

   które odpowiada za nagrzewanie się środka samochodu. 
- W upalne dni, odczujemy spadek temperatury w aucie

   i tym samym, w samochodach wyposażonych w klimatyzacje, zmniejszy się zużycie paliwa.
- Auto będzie mniej się nagrzewać i potrzeba wychładzania wnętrza samochodu będzie dużo mniejsza.

DROGI KLIENCIE, PRZY ZAKUPIE FOLII OTRZYMASZ OD NAS :
- GWARANCJE NA 5 LAT,   - ATEST,   - KRÓTKĄ INSTRUKCJĘ MONTAŻU

UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 199/205
93-120 ŁÓDŹ
TEL. 42 250 77 56

amplus@przyciemnianieszyb.pl

www.przyciemnianieszyb.pl

Profesjonalne auto folie przeciwsłoneczne, przeznaczone są do montażu na szyby wewnątrz samochodu. 
Auto folie charakteryzują się specyficzną budową,

a mianowicie pod wpływem ciepłego powietrza, folia samochodowa kurczy się po całej długości. 
CO TO OZNACZA? 

Dzięki temu folia idealnie dopasowuje się
do każdej półokrągłej i zagiętej szyby a montaż auto folii jest szybki i łatwy.

MONTUJĄC ZAKUPIONE U NAS 
MOŻNA TEMU 

JADĄC SAMOCHODEM W SŁONECZNE DNI,
CIĄGLE ODCZUWASZ WEWNĄTRZ AUTA 

WYSOKĄ TEMPERATURĘ. 
ZARADZIĆ 

REWELACYJNE 

AUTO AUTO FOLIEFOLIEProfesjonalne 
auto folie przeciwsłoneczne
Profesjonalne 
auto folie przeciwsłoneczne


