
Registrace problému zákazníka

Identifikace vozidla

Výstraha DIP

Číslo podvozku

Verze

Typ nástavby

Ujetá vzdálenost

Datum

Jméno zákazníka

Jméno řidiče

Kontaktní číslo 
řidiče

Zpomalení Převodovka

Osvětlení Zdroj napájení Řízení

Místo problému

Popis problému zákazníka

Barva výstrahyVarování pomocí výstrahy DIP Žlutá ČervenáAno Ne

Vyplňte prosím další podrobnosti problému zákazníka

Popis výstrahy DIP 

R

Montáž nástavby 
a součásti exteriéru

Asistence řidiče Prostředí 
řidiče

Elektrická energie 
a přívod vzduchu

Odpružení 
a nápravy

Poznávací značka

Číslo zakázky



Další informace

Kdy k tomu došlo poprvé?

Historie vozidla

Podrobnosti o předcházejících opravách, je to přetrvávající závada?   Podívejte se např. do systému DMS či DCE, případně využijte Centrum podpory

Ano Ne

Opakuje se problém?

Bez nákladu S nákladem

tun

Bylo vozidlo naložené?

Zrychlení

Stálá rychlost

Zpomalení

Řazení

Na vozovce          V terénu 

Podrobnější informace

Jaký byl stav vozovky?

Motorová brzda

Intardér

Ovládání PTO

Tempomat

Regulace otáček motoru

Ovládání rychlosti 
při jízdě ze svahu
Omezovač rychlosti 
vozidla

Podrobnější informace
Podrobnější informace

Jak často k tomu dochází?

Jednou

Podrobnější informace

Mnohokrát

Rychlost vozidla a otáčky motoru

km/hhod.dny

ot./minsek.min.

Jak dlouho to trvalo?

Teplota °C

Slunečno Sucho

Déšť Sníh/led

Povětrnostní podmínky

Registrace problému zákazníka

Objevilo se to při používání některé 
z následujících funkcí?

Objevilo se to za některé z následujících 
podmínek?

Motor, startér

Volnoběh

Během zahřívání

Stoupání

Klesání

Zatáčení
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