
STETOSKOP

Stetoskop jest przenośnym urządzeniem służącym do zlokalizowania zakłóceń w pracy 
podzespołów samochodu (np. silnika, komresora klimatyzacji samochodowej i in.). Z jego 
pomocą szybko i łatwo można wykryć i zlokalizować źrodła zakłóceń, jakie emitują 
uszkodzone łożyska, koła zębate (elementy w układzie przeniesienia napędu), zawory, wały 
korbowe, cylinder, nadwozie i inne odpowiadające za uruchomienie silnika. Lokalizacja 
usterki jest możliwa dzięki różnym dźwiękom emitowanym przez urządzenie. Nawet przy 
silnych szumach otoczenia urządzenie umożliwia serwisantom wskazać wadliwą część i 
stopień jej uszkodzenia. 
Urządzenie jest wyposażone w: * regulację natężenia dźwięku
                                                      * wskaźnik napięcia baterii

DIAGNOZA

Kiedy użytkowik słyszy przez słuchawki czysty dźwięk o silnym natężeniu, powstają wibracje z 
większą częstotliwością. Zwiększona częstotliwość świadczy o częciowym uszkodzeniu mocnych 
metalowych komponentów; rysy lub pęknięcia są na ogół małe.
Kiedy dźwięk jest mniej czysty, jego ton – niższy a wibracje mają mniejszą częstotliwość, 
świadczy to o poważniejszym uszkodzeniu, większych pęknięciach, usterkach na większych, 
starszych lub mniej wytrzymałych komponentach. 
Jeśli szum narasta, usterka jest poważna; ogólnie rzecz ujmując, im większy szum tym 
poważniejsza usterka. Jeśli szum w słuchawkach pojawia się rzadko i nie jest regularny, to 
świadczy o tym, że komponenty są poluzowane, co może doprowadzić nawet do wypadku.



OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Urządzenie działa na baterie 9V.
2. Słuchawki powinny być umieszczone w specjalnej wtyczce urządzenia
3. Przełącznik znajdujący się na obudowie stetoskopu pozwala zarówno włączyć, jak i 

wyłączyć urządzenie oraz kontrolować natężenie dźwięku. 
4. Po włączeniu stetoskopu zaświeci się czerwona dioda; jeśli się nie zaświeci, należy 

sprawdzić baterie. Aby przedłużyć działanie baterii należy za każdym razem urządzenie 
wyłączać, kiedy nie jest ono używane.

5. Po włączeniu urządzenia głośność można regulować, obracając pokrętłem. Przy czym 
najczystszy dźwięk z jak najmniejszą ilością szumów pochodzących ze środowiska 
uzyskuje się, kiedy pokrętło jest ustawione mniej więcej w połowie. Przy zbyt słabym 
dźwięku należy wzmocnić głośność. 

JAK UTRZYMAĆ URZĄDZENIE W SPRAWNOŚCI

1. Urządzenie mogą naprawiać tylko wykwalifikowani pracownicy
2. Nie należy dopuszczać do tego, aby do urządzenia dostała sie woda
3. Okresowo należy przecierać obudowę ściereczką nawilżoną łagodnym detergentem; nie 

wolno używać rozpuszczalników
4. Urządzenie powinno być wyłączone, jeśli się z niego nie korzysta
5. Należy pamiętać o wyjęciu baterii w przypadku nieużywania go przez dłuższy okres czasu, 

zaś przechowywać go można w miejscach, gdzie nie ma dużej wilgotności lub wysokiej 
temperatury 


