
Szkolenie techniczne: 
System pasowego napędu pomocniczego 

Tematyka szkolenia: 
Paski napędu pomocniczego
 > Działanie, identyfikacja,  

prawidłowy pomiar
 > Paski ELAST – działanie i  

prawidłowy montaż
 > Paski wielorowkowe DPK –  

prawidłowy montaż

Przykłady uszkodzeń pasków  
pomocniczych
 > Poszukiwanie przyczyn uszkodzeń

Napinacze napędu pomocniczego
 > Działanie napinaczy
 > Prawidłowe sprawdzanie zużycia

Koła pasowe z tłumikami drgań  
skrętnych TVD/eTVD
 > Jak działa koło TVD?
 > Identyfikacja zużycia i uszkodzeń

Sprzęgła alternatora OAP/OAD
 > Jak działa sprzęgło OAP?
 > Sprawdzanie
 > Uszkodzenia spowodowane awarią 

sprzęgła

Najczęstsze problemy
 > Osiowość
 > Problemy z montażem

Godzinne seminarium online obejmujące wszystkie aspekty związane z  systemem napędu pomocniczego re-
alizowanym za pomocą pasków, w tym wszystkie powiązane z nim komponenty. Trener omawia każdy element 
systemu, jego działanie oraz typowe przykłady zużycia. Identyfikuje najczęstsze typy uszkodzeń układu oraz ich 
przyczyny. Ponadto wskazuje na typowe błędy montażowe.
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Czas trwania szkolenia: 1 godzina

Uczestnicy: Maksimum 50 osób

Opłata za szkolenie: Bezpłatne

Wymagania systemowe: Windows: Windows 7 - Windows 10 
Mac: OS 10.13 i nowsze 
Przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox w wersji 52 i nowsze, 
Google Chrome, inne przeglądarki mogą działać, ale nie zostały 
przetestowane i mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji. Uczestni-
cy mogą również dołączyć za pośrednictwem Cisco WebEx iOS  
i aplikacji Android.

Instrukcja dotycząca  
zapisu na szkolenie:

Continental udostępni link do strony rejestracji na szkolenie. 
Po zarejestrowaniu się uczestnik otrzyma e-mail z linkiem 
umożliwiającym dołączenie do seminarium online. W zaplanowa-
nym czasie kliknięcie na łącze w wiadomości e-mail spowoduje 
otwarcie okna przeglądarki i wyświetlenie monitu z prośbą o zain-
stalowanie rozszerzenia Cisco WebEx. Po zainstalowaniu rozszer-
zenia szkolenie zostanie otwarte w nowym oknie. Aby dołączyć 
do seminarium internetowego postępuj zgodnie z wyświetlanymi 
w oknie instrukcjami. W przypadku, gdy nie chcesz instalować 
rozszerzenia kliknij NIE i wtedy będziesz mógł dołączyć do szko-
lenia za pośrednictwem jednorazowej aplikacji. Jeśli dołączasz do 
seminarium w systemie iOS lub Android, kliknięcie na link otworzy 
aplikację WebEx lub poprosi o jej zainstalowanie.

Wskazówki dotyczące 
łatwego dostępu:

Spróbuj dołączyć do seminarium około 5–10 minut wcześniej, co 
da ci czas na przetestowanie połączenia internetowego i jakości 
dźwięku oraz zainstalowanie wszelkich aplikacji lub dodatków, 
które mogą być wymagane. Na komputerze PC zalecane jest 
połączenie przewodowe, ponieważ przepustowość łącza interneto-
wego ma wpływ na jakość obrazu i dźwięku.



Szkolenie techniczne: 
Pompy wody i układ chłodzenia

Tematyka szkolenia:
Budowa i rozplanowanie układu
 > System zarządzania termiką silnika
 > Rozwój pomp wody
 > Różne typy pomp wody
 > Budowa i działanie pomp wody
 > Rodzaje płynów chłodzących

Montaż
 > Opróżnianie i płukanie
 > Montaż pompy
 > Napełnianie układu
 > Odpowietrzanie

Najczęstsze problemy
 > Przyczyny uszkodzeń
 > Problemy przy montażu

Modele specjalne pomp wody
 > Sterowane pompy wody
 > Elektryczne pompy wody 

Godzinne seminarium online obejmujące najczęstsze procedury naprawy układów chłodzenia, pompy wody i  
wymiany płynu chłodzącego. Trener omawia każdy element układu, jego działanie, typowe przykłady zużycia.  
Identyfikuje najczęstsze typy uszkodzeń układu chłodzenia wraz z błędami montażu oraz ich przyczyny.
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Czas trwania szkolenia: 1 godzina

Uczestnicy: Maksimum 50 osób

Opłata za szkolenie: Bezpłatne

Wymagania systemowe: Windows: Windows 7 - Windows 10 
Mac: OS 10.13 i nowsze 
Przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox w wersji 52 i nowsze, 
Google Chrome, inne przeglądarki mogą działać, ale nie zostały 
przetestowane i mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji. Uczestni-
cy mogą również dołączyć za pośrednictwem Cisco WebEx iOS  
i aplikacji Android.

Instrukcja dotycząca  
zapisu na szkolenie:

Continental udostępni link do strony rejestracji na szkolenie. 
Po zarejestrowaniu się uczestnik otrzyma e-mail z linkiem 
umożliwiającym dołączenie do seminarium online. W zaplanowa-
nym czasie kliknięcie na łącze w wiadomości e-mail spowoduje 
otwarcie okna przeglądarki i wyświetlenie monitu z prośbą o zain-
stalowanie rozszerzenia Cisco WebEx. Po zainstalowaniu rozszer-
zenia szkolenie zostanie otwarte w nowym oknie. Aby dołączyć 
do seminarium internetowego postępuj zgodnie z wyświetlanymi 
w oknie instrukcjami. W przypadku, gdy nie chcesz instalować 
rozszerzenia kliknij NIE i wtedy będziesz mógł dołączyć do szko-
lenia za pośrednictwem jednorazowej aplikacji. Jeśli dołączasz do 
seminarium w systemie iOS lub Android, kliknięcie na link otworzy 
aplikację WebEx lub poprosi o jej zainstalowanie.

Wskazówki dotyczące 
łatwego dostępu:

Spróbuj dołączyć do seminarium około 5–10 minut wcześniej, co 
da ci czas na przetestowanie połączenia internetowego i jakości 
dźwięku oraz zainstalowanie wszelkich aplikacji lub dodatków, 
które mogą być wymagane. Na komputerze PC zalecane jest 
połączenie przewodowe, ponieważ przepustowość łącza interneto-
wego ma wpływ na jakość obrazu i dźwięku.



Szkolenie techniczne: 
Produkty i wsparcie

Tematyka szkolenia: 
System pasowego napędu  
pomocniczego
 > Paski klinowe
 > Paski wielorowkowe, w tym ELAST i 

EXTRA
 > Napinacze i zalety stosowania  

zestawów naprawczych
 > Koła pasowe z tłumikami drgań  

skrętnych
 > Sprzęgła alternatora

Pasowy napęd rozrządu
 > Paski i zestawy rozrządu 
 > Zestawy z pompą wody
 > Pompy wody oferowane oddzielnie

Narzędzia
 > Narzędzia do układu rozrządu
 > Narzędzia do montażu pasków ELAST
 > Narzędzia do obsługi układu  

chłodzenia

Wsparcie
 > PIC i katalog on-line
 > Rejestracja do programu  

“5 lat gwarancji”
 > Szkolenia

Godzinne seminarium online skierowane do sprzedawców oraz pracowników działów obsługi klienta. Podczas 
tego seminarium trener omawia aktualną gamę produktów i usług oferowanych przez Continental Engineparts,  
ich cechy oraz zalety stosowania.
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Czas trwania szkolenia: 1 godzina

Uczestnicy: Maksimum 50 osób

Opłata za szkolenie: Bezpłatne

Wymagania systemowe: Windows: Windows 7 - Windows 10 
Mac: OS 10.13 i nowsze 
Przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox w wersji 52 i nowsze, 
Google Chrome, inne przeglądarki mogą działać, ale nie zostały 
przetestowane i mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji. Uczestni-
cy mogą również dołączyć za pośrednictwem Cisco WebEx iOS  
i aplikacji Android.

Instrukcja dotycząca  
zapisu na szkolenie:

Continental udostępni link do strony rejestracji na szkolenie. 
Po zarejestrowaniu się uczestnik otrzyma e-mail z linkiem 
umożliwiającym dołączenie do seminarium online. W zaplanowa-
nym czasie kliknięcie na łącze w wiadomości e-mail spowoduje 
otwarcie okna przeglądarki i wyświetlenie monitu z prośbą o zain-
stalowanie rozszerzenia Cisco WebEx. Po zainstalowaniu rozszer-
zenia szkolenie zostanie otwarte w nowym oknie. Aby dołączyć 
do seminarium internetowego postępuj zgodnie z wyświetlanymi 
w oknie instrukcjami. W przypadku, gdy nie chcesz instalować 
rozszerzenia kliknij NIE i wtedy będziesz mógł dołączyć do szko-
lenia za pośrednictwem jednorazowej aplikacji. Jeśli dołączasz do 
seminarium w systemie iOS lub Android, kliknięcie na link otworzy 
aplikację WebEx lub poprosi o jej zainstalowanie.

Wskazówki dotyczące 
łatwego dostępu:

Spróbuj dołączyć do seminarium około 5–10 minut wcześniej, co 
da ci czas na przetestowanie połączenia internetowego i jakości 
dźwięku oraz zainstalowanie wszelkich aplikacji lub dodatków, 
które mogą być wymagane. Na komputerze PC zalecane jest 
połączenie przewodowe, ponieważ przepustowość łącza interneto-
wego ma wpływ na jakość obrazu i dźwięku.


