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Ez egy Ã¶sszetett problÃ©ma. KÃ¼lÃ¶nfÃ©le mÃ³don jelentkezik az autÃ³knÃ¡l, Ã©s a gyÃ³gymÃ³d is vÃ¡ltozatos lehet.
Van akinÃ©l "csak" a sÃ¡rga lÃ¡mpa jelez (motor hibajelzõ lÃ¡mpa "MIL"), van akinÃ©l az autÃ³ torpanni kezd bizonyos
Ã¼zemmÃ³dokban, van akinÃ©l mindkettõ jelentkezik.
Amennyiben vilÃ¡gÃ-t a hibajelzõ az elsõ lÃ©pÃ©s az, hogy olvastassuk ki a hibakÃ³dot.
Ha a hibakÃ³d (kÃ©rdezzÃ¼nk rÃ¡!!) p300, akkor jÃ³ helyen olvasgatsz!
KÃ¶nnyen lehet, hogy a hibakÃ³d az EGR (kipufogÃ³gÃ¡z visszavezetõ szelep) rendszer hibÃ¡jÃ¡t jelzi. Ez esetben az
olvasÃ¡st az ennek megfelelõ helyen folytasd.>>> Â TehÃ¡t ott tartunk, hogy a hibakÃ³d p300 Ã©s/vagy torpan az autÃ³.
A szervizek tipikus (Ã©s nem alaptalan) tanÃ¡csa az elsõ elõfordulÃ¡s esetÃ©n az, hogy pÃ¶rgessÃ¼k az autÃ³t.
A mi tanÃ¡csaink:

1: GyertyÃ¡k ellenõrzÃ©se. A tÃ-pusa (a klubos tapasztalatok alapjÃ¡n) kizÃ¡rÃ³lag az NGK BKR6E11 jelzÃ©se lehet az 1,4-es
Ã©s az 1,6-os benzines erõforrÃ¡sok esetÃ©n. Amennyiben nem ezt talÃ¡ljuk a motorban, cserÃ©ljÃ¼k!

2: Ãœzemanyagrendszer Ã©s motor tisztÃ-tÃ¡sa, koromtalanÃ-tÃ¡sa. Ennek a "hÃ¡zilagos" megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa Ãºgy tÃ¶rtÃ©nhe
hogy fÃ©l tank benzinhez egy fÃ©l tank E85-Ã¶s Ã¼zemanyagot tankolunk, majd autÃ³Ãºton/autÃ³pÃ¡lyÃ¡n jÃ³l
megpÃ¶rgetjÃ¼k a gÃ©pet. Persze ez nem szÃ¡guldozÃ¡st jelent!!! 3-as sebessÃ©gi fokozatban a megengedett
sebessÃ©ghatÃ¡rt nem Ã¡tlÃ©pve autÃ³zunk. Minimum 5 percig cÃ©lszerûÂ a motor fordulatszÃ¡mÃ¡t a 4000-5000-es
tartomÃ¡nyban tartani. Ettõl a motor Ã©s a kipufogÃ³ rendszer jÃ³l Ã¡tmelegszik (nem tÃºlhevÃ¼l!), Ã©s ez segÃ-t a lerakÃ³dott
korom elÃ©getÃ©sÃ©ben.
3: JÃ³ minõsÃ©gû Ã¼zemanyag tankolÃ¡sa. LegtÃ¶bbÃ¼nknek az OMW Carrera Ã¼zemanyagai vÃ¡ltak be.

4: TÃ¶bb levegõ biztosÃ-tÃ¡sa a motornak. Ennek kÃ©t kÃ¶nnyen kivitelezhetõ mÃ³dja van. Az elsõ (Ã©s ingyenes) a lÃ©gszû
hÃ¡zban lÃ©võ szûkÃ-tõ kiszerelÃ©se. KÃ©pek
A mÃ¡sik, a lÃ©gszûrõ lecserÃ©lÃ©se sport betÃ©tre. Ezt a weblapon keresztÃ¼l meg is lehet rendelni, kedvezmÃ©nnyel.
MegrendelÃ©s (csak regisztrÃ¡ciÃ³ utÃ¡n!
KapcsolÃ³dÃ³ fÃ³rum tÃ©ma .
5: EGR szelep lezÃ¡rÃ¡sa (mÃ¡r megint Ã¶sszefonÃ³dik ez a kÃ©t dologÂ ). Ennek mÃ³dja a sajÃ¡t tÃ©mÃ¡jÃ¡ban.

Persze a fentieket csak akkor Ã©rdemes vÃ©gig jÃ¡tszani, ha mÃ¡r nem garanciÃ¡lis az autÃ³!
GaranciÃ¡lis autÃ³val forduljunk szakszervizhez, Ã©s kitartÃ³ "lÃ¡togatÃ¡sainkkal" Ã©rjÃ¼k el, hogy a gyÃ¡r Ã¡ltal elõÃ-rt mÃ³do
a 8 kipufogÃ³ (rÃ©gebben mind a 16) szelep cserÃ©jÃ©vel (Ã©s a hozzÃ¡ tartozÃ³ hengerfej megmunkÃ¡lÃ¡ssal) orvosoljÃ¡k a
problÃ©mÃ¡t.
Sokan tartanak ettõl a beavatkozÃ¡stÃ³l, de nem kell.
Persze nem kÃ¶nnyû feldolgozni, hogy van az embernek egy (majdnem) Ãºj autÃ³ja, Ã©s meg kell bontani a motorjÃ¡t. De
az jÃ¡r jÃ³l, akinek ezt a munkÃ¡t garanciÃ¡ban elvÃ©gzik, Ã©s nem kell utÃ¡na (esetleg) sajÃ¡t zsebbõl megoldania.
A tapasztalatokrÃ³l itt beszÃ©lgetÃ¼nk.
KÃ©peket is lÃ¡thatsz a munkÃ¡rÃ³l.
Â Â
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